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ول   2008 �العــــــدد 541 ت�شرين الأ

نحــــن وفرن�ســـــــا

يف الطريق اإىل باري�ض كنت اأ�ستعر�ض يف ذاكرتي مالمح من 

العالقات التاريخية بني العرب وفرن�سا، واأقدم ما اأعرف عنها 

تلك االتفاقية التي عقدها �سارملان مع اخلليفة هارون الر�سيد 

الر�سيد  اأن  امل�سادر  وتذكر  امليالدي.  التا�سع  القرن  مطلع  يف 

الغرفة  حائط  بارتفاع  �سخمة  �ساعة  �سارملان  �سديقه  اأه��دى 

نحــــن وفرن�شـــــــا
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نحــــن وفرن�ســـــــا

قاعدة  على  رن��ني  �سوت  منها  الكرات  �سقوط  ويحدث  مائية،  ق��وة  حتركها 

نحا�سية، وعند ال�ساعة الثانية ع�رشة يخرج اثنا ع�رش فار�سًا من اثنتي ع�رشة 

اأن ابن العربي، حاكم بر�سلونة  بوابة يف داخل ال�ساعة. واأذكر من الطرائف 

امل�سلم، ا�ستعان ب�سارملان لين�رشه على اأخيه العربي امل�سلم حاكم قرطبة، وقد 

�سارت جيو�ض �سارملان لتهاجم قرطبة، وكان ابن العربي قد وعد �سارملان باأنه 

�سيثري فتنًا داخلية يف قرطبة لت�ساعد �سارملان على اإ�سقاطها. املهم اأن العالقة 

التاريخية بني هارون و�سارملان جتاوزت بواتييه التي �سماها العرب امل�سلمون 

»بالط ال�سهداء«، وقد جاءت بعد فتوحات ال�سمح بن مالك اخلوالين لعدد 

من املدن �سمال اإ�سبانيا، وبعد ح�ساره ال�سهري لتولوز. وقد تابع الفتح عنب�سة  

ابن �سحيم الكلبي وو�سل اإىل مدينة اأوتون يف ال�رشق الفرن�سي، وبعده حا�رش 

عبد الرحمن الغافقي مدينة بوردو، ثم اأخفق جي�ض الغافقي حني �سغلته 

الغنائم وارتد عن طموحه بفتح فرن�سا، وقد تركت هذه احلمالت ذاكرة �سيئة 

بني العرب والفرن�سيني �رشعان ما حماها الر�سيد ب�سلته اخلا�سة مع �سارملان 

التي �سماها  اأ�س�ست لعهد جديد من العالقات. ولكن حروب الفرجنة  التي 

الغرب )احلروب ال�سليبية( جددت ما ي�سمى تاريخيًا )امل�ساألة ال�رشقية(، وقد 

تعر�ست م�رش حلملتني فرن�سيتني احلملة اخلام�سة بقيادة »جان دي ربر�ض« 

وال�سابعة بقيادة لوي�ض التا�سع وكانت معركة )املن�سورة ( انت�سارًا مهمًا يف 

منت�سف القرن الثالث ع�رش. وقد حتررت م�رش وبالد ال�سام من ال�سليبيني، 

ومع جميء العهد العثماين، عادت ال�سالت الودية بني فرن�سا وبالد امل�سلمني 

حيث عقد ال�سلطان �سليمان القانوين معاهدة جتارية مع ملك فرن�سا فران�سوا 
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نحــــن وفرن�ســـــــا

ال�سلة  هذه  تطورت  وقد  ع�رش،  ال�ساد�ض  القرن  من  الثالث  العقد  يف  ول  االأ

اإىل تعاون ع�سكري حني ا�ستعان امللك فران�سوا ب�سديقه �سليمان القانوين يف 

مرباطورية الرومانية فاأر�سل اإليه )خري الدين بربارو�ض ( على راأ�ض  حربه مع االإ

اأ�سطول ع�سكري لتخلي�ض ميناء )ني�ض( من قب�سة �سارل اخلام�ض وجنح مع 

وروبيني يلومون  القائد الفرن�سي )بالن( يف ا�ستعادة امليناء، وكان كثري من االأ

فران�سوا على حتالفه مع �سليمان القانوين.

الثامن ع�رش،  القرن  اأواخ��ر  العثمانية يف  الدولة  ال�سعف يف  ومع تف�سي 

اأ�سوار عكا هي  اأمام  بداأت حملة نابليون على م�رش، وكانت هزميته الكبرية 

�ستانة والعودة اإىل باري�ض من ال�رشق،  التي اأجه�ست حلمه بالو�سول اإىل االأ

و�رشعان ما عادت العالقة الودية بني م�رش وفرن�سا يف زمن حممد علي الكبري، 

والطريف اأن ملك فرن�سا قدم هدية ملحمد علي هي �ساعة موجودة يف �سور 

اأه��داه حممد  اأنها مل تعمل منذ و�سولها، وقد  جامع حممد علي، واملفارقة 

باري�ض،  يف  الكونكورد  �ساحة  يف  املوجودة  رم�سي�ض(  )م�سلة  املقابل  يف  علي 

�سديقًا  كان  ال��ذي  با�سا  �سعيد  ب�رشعة يف عهد حممد  العالقة  تطورت  وقد 

وقد  دولي�سب�ض،  فرديناند  �سكندرية  االإ يف  فرن�سا  قن�سل  البن  الطفولة  يف 

ا�ستفادت فرن�سا  ال�سوي�ض، وقد  قناة  بناء  ال�سداقة فكرة  متخ�ست عن هذه 

فريقي،  االأ العربي  ال�سمال  باحتالل  فقامت  العثمانية،  الدولة  �سعف  من 

ويف مطلع القرن الع�رشين مع انهيار الدولة العثمانية ا�ستولت على �سورية 

ولبنان، ومع حترر البلدان العربية جميعًا من اال�ستعمار عادت العالقات بني 
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العرب وفرن�سا يف عدد من االتفاقيات، بل �سار لفرن�سا خ�سو�سية عند العرب 

ب�سبب التوا�سل ال�سخم بني الثقافتني العربية والفرن�سية.

كنت اأ�ستعر�ض يف ذاكرتي هذا التاريخ امل�سطرب واحلافل بالتناق�سات، بني 

�سداقات وحروب، واأجد من ال�رشوري اأن ي�ستعيد العرب والفرن�سيون عالقات 

ن ما يجمعهم من امل�سالح امل�سرتكة ومن العالقات االقت�سادية  ال�سداقة، الأ

اليوم  العربي يف باري�ض  العامل  اأكرب مما قد يختلفون حوله، ويج�سد معهد 

فادة من التوا�سل الثقايف لتمتني  رغبة م�سرتكة بني العرب والفرن�سيني يف االإ

واأوروب��ة  العرب  بني  ال�سلة  لتوثيق  بل  الفرن�سية،  العربية-  العالقات  عرى 

عامة، وبني �سفتي املتو�سط، والهدف امل�سمر هو جتاوز حقبة اال�ستعمار، وما 

جنم عنها من تداعيات �سلبية ومن م�ساعر البد من االرتقاء فوقها. كذلك 

ثار ال�سلبية ملرحلة احلرب الباردة ، وقد اأ�س�ض  هداف جتاوز كل االآ كان من االأ

املعهد عام ��19 واإْن مل يكن قد اأدى كامل اأهدافه، فاإن وجوده ي�سمن ا�ستمرار 

دارة احلالية النا�سطة لل�سديقني  هداف وال�سيما مع االإ العمل على حتقيق االأ

الرئي�ض دومينيك بودي�ض واملدير العام خمتار طالب. واأعتقد اأن من املهمات 

العاجلة لتوطيد ال�سلة الثقافية التي توؤ�س�ض لكل اأمناط التوا�سل ال�سيا�سي 

العرب  ال�سهيوين عن  عالم  االإ ير�سمها  التي  ال�سورة  ت�سحيح  واالقت�سادي 

�سالم الديانة الثانية يف فرن�سا، وقد عا�ض الفرن�سيون  وامل�سلمني وقد بات االإ

التاريخ. وحتى يف فرتات اال�ستعمار رف�ض  امل�سلمني عرب  وا�سعة مع  مثاقفة 

املثقفون الفرن�سيون الكبار ت�سمية املقاومة اإرهابًا، ونحن نذكر موقف الراأي 

املجاهد  اأن  نذكر  �سورية  ويف  بوحريد«.  »جميلة  ق�سية  من  الفرن�سي  العام 
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الكبري اإبراهيم هنانو قائد ثورة ال�سمال يف �سورية حوكم من قبل الفرن�سيني 

�سالم،  ومتَّ اإخالء �سبيله باعتبار ثورته �سيا�سية وم�رشوعة. واأما املوقف من االإ

الذين  الفرن�سيني،  امل�ست�رشقني  كبار  �سالمية، فقد عرب عنه  االإ الثقافة  ومن 

وج��ود مثاقفة  اإىل  اأ���س��اروا  ال��ذي��ن  وه��م  �سواهم،  م��ن  اأك��ر مو�سوعية  ك��ان��وا 

اأ�سماء  الفرن�سية  الثقافة  والفرن�سية. وجند يف  العربية  بني  �سخمة  لغوية 

الذي  ما�سينيون  مثل  �سالمية  واالإ العربية  الثقافة  لدرا�سة  تفرغت  مهمة 

آن الكرمي وكتب  اهتم باحلالج وبال�سوفية وبال�سري الذي ترجم معاين القرا

دب العربي، وجند »رودن�سون« الذي كتب عن النبي حممد عليه  كثريًا عن االأ

ال�سالة وال�سالم. وجاك بريك الذي اهتم بال�سعر اجلاهلي وترجم املعلقات 

فيها  حدثنا  له  حما�رشة  عامًا  ثالثني  قبل  دم�سق  يف  ح�رشت  وقد  الع�رش، 

عن معلقة النابغة الذبياين، ونذكر كذلك جاك �سوفاجيه الذي األف كتابًا 

كادميي  عن تاريخ ال�رشق امل�سلم. واحلديث يطول عن االهتمام الفرن�سي االأ

الطهطاوي  رفاعة  نذكر  اأن  العربي  الطرف  وح�سبنا من  العربية،  بالثقافة 

وطه ح�سني وعددًا �سخمًا من الذين اأوفدوا للدرا�سة يف جامعات فرن�سا، وهم 

اجليل املوؤ�س�ض يف الثقافة العربية احلديثة، وعلينا اأن ن�سجع الباحثني يف 

الثقافتني كي ي�سهموا يف ت�سحيح �سورة العرب وامل�سلمني يف الغرب عامة، 

بنائنا املهاجرين الذين قد ت�ستفزهم  ف�ساًل عن �رشورة التوعية امل�ستمرة الأ

ممار�سات �سد دينهم وثقافتهم، فيقع بع�سهم يف تطرف فكري اأو �سوء فهم 

�سالمي الفكري ورحابته، وكونه املوؤ�س�ض  فق االإ للدين، وعلينا اأن نو�سح �سعة االأ

ن الر�سول العظيم حممدًا �سلى اهلل عليه  خر الأ لثقافة احلوار واالعرتاف باالآ
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خالق،  جنيل ومتممًا ملكارم االأ و�سلم جاء م�سدقًا ملا بني يديه من التوراة واالإ

آن الكرمي مدر�سة للحوار ال�رشيح يف خمتلف م�ستويات احلوار )يا اأيها  والقرا

اإلخ(، وفيه  الكافرون..  اأيها  يا  الكتاب،  اأهل  يا  آمنوا،  ا الذين  اأيها  يا  النا�ض، 

هل الكتاب اأن يقيموا كتابهم )قل يا اأهل الكتاب ل�ستم على  دعوة وا�سحة الأ

آن الكرمي ي�سمي الكفر دينًا  جنيل(، بل اإن القرا �سيء حتى تقيموا التوراة واالإ

)لكم دينكم ويل دين(. ويف هذه الت�سمية احرتام كبري حلرية االعتقاد، وتبدو 

احلاجة ما�سة اليوم ملتابعة التعاون الثقايف اجلاد بني �سفتي املتو�سط، كي 

حمبة  بحر  املتو�سط  بجعل  قدميًا  حلمًا  وروب��ي��ني  واالأ العرب  نحن  نحقق 

وتوا�سل و�سالم.

¥µ
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و�ساط الثقافية والفنية العربية والعاملية يف ال�سابع والع�رشين  عت االأ ودَّ

من متوز املا�سي، املخرج العربي الكبري يو�سف �ساهني، هذا الفنان الرائع 

الذي �سنع اجلمال من ق�سوة الواقع العربي، وحقق خالل م�سريته الفنية 

�سينمائيًا  فيلمًا  اأربعني  من  اأك��ر  ب���داع،  واالإ والتجدد  بالعطاء  احلافلة 

ووثائقيًا وت�سجيليًا، ولعب دورًا كبريًا يف االرتقاء مب�ستوى ال�سينما العربية 

والو�سول بها اإىل العاملية، و�ساهم كثريًا يف جعل ال�سورة ال�سينمائية اأكر 

\ \ \ \ \ \

وداعًا.. يو�شف �شاهني
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واأ�سئلتها  اللحظة  ت�سنع  التي  التفا�سيل  مع  مبا�رشًا  واحتكاكًا  ور�ساقة  حيوية 

آفاقها.. وا

كان »�ساهني« يف كل ما �سنع واأنتج واأخرج من اأفالم �سينمائية كما يقول عنه 

العربية،  ال�سينما  �سطع مدّويًا يف ف�ساء  الذي  نف�سه  »هو  الناقد ندمي جرجورة: 

معيدًا لل�سينما حيويتها يف �سنع جمال خمتلف، م�ستمدة من اأ�سئلة املخرج ومن 

ن�سانية، �ساخًا فيه مالمح من  زمات، والتبا�ض العالقات االإ ب�ساعة الواقع، وق�سوة االأ

وجع النكبات وفرح االنت�سار من داخل الهزمية«.

عبقرية يو�سف �ساهني دفعته اإىل اختيار التمارين الفنية ال�سينمائية املختلفة 

هم �سينمائيًا  منذ عام 19�0 عند اإجناز »بابا اأمني«، فظهر العادي بوفرة، مانحًا االأ

الذاتي  للغليان  الهادئة  امل�ساهدة  اإىل  املهتمني  ا�ستقطاب  وثقافيًا فر�سة  ودراميًا 

ن�ساين املعتمل يف �ساهني نف�سه، كما يف اأفالمه ال�سهرية »االختيار« و»الع�سفور«  واالإ

و»اليوم  بونابرت«  و»وداع��ًا  و»امل�سري«  وكمان«  كمان  و»اإ�سكندرية  م�رشية«  و»حدوته 

ال�ساد�ض« وغريها..

املهّمة، حالة غمو�ض يف عالقته  اأفالمه  �ساهني يف كثري من  يو�سف  �سّكل  لقد 

مع النا�ض ومع النّقاد واملهتمني باأعماله التي اأثارت اجلدل واحلوارات ال�ساخنة 

ب�ّسط  عندما  �سعبيًا  �سينمائيًا  يكون  اأن  يف  جنح  لكنه  كثرية،  اأحيان  يف  واحل��ادة 

ال�سكل ال�سينمائي من دون اأن يتغا�سى عن حما�سن ال�سورة ال�سينمائية وتنويعاتها 

املختلفة.

اأفالمه، عن هذا يقول املنتج الفرن�سي  اأكر  لقد توا�سل �ساهني مع النا�ض يف 

الراحل »اآمبري بلزان« الذي عمل مع �ساهني مرارًا: »ي�ستطيع �ساهني اأن ي�سنع اأفالمًا 
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باإخراج �سخم، ويقول ما يرغب يف قوله.. ي�ستطيع اأن يكون لديه خطاب �سيا�سي 

قريب جدًا من بلده، واأن يتحدث عن املفارقات التاريخية يف العالقات القائمة بني 

آة حقيقية لذاته كي  الدول املتطورة والنامية، وي�ستطيع اأن ي�سنع من الفيلم مرا

يعيد �سوغ معاملها على م�رشحة نف�سية وثقافية وروحية، ويف الوقت نف�سه يجعل 

والذاكرة  للحياة  و�سع  االأ املعامل  على  طاللة  لالإ نافذة  الب�رشي  الت�رشيح  هذا  من 

والتفا�سيل اجلانبية، التي ت�ساهم يف �سنع معنى للعي�ض يف عامل م�سطرب، متغرّي، 

فاق حتّوالته..«. ال حدود الآ

❁    ❁    ❁

الثقافية  املوؤمترات واملهرجانات  الثقافة، وم�ساركاتي يف  وزارة  خالل عملي يف 

والفنية يف �سورية والوطن العربي، اأتيحت يل الفر�ض العديدة لاللتقاء بالفنان 

اأكر من ع�رشين عامًا،  الكبري يو�سف �ساهني، وقد اأجريت معه لقاء �سحفي منذ 

اأزداد حبًا واإعجابًا ب�»جنون« هذا الرجل املعجون بالفن دون  وكنت كلما التقيته 

�سوات،  اآالف االأ ذن من بني  حدود، كان دائم احلركة يف جل�ساته، �سوته متيزه االأ

وطريقة تدخينه ال ميكن تقليدها..

هو ا�ستثناء يف مرحه وحيويته واإ�رشاقه وقف�ساته وفّنه ال�سامل.. در�ض التمثيل 

املتحدة  بالواليات  اأجنلو�ض«  »لو�ض  ال�سينمائي يف جامعة»با�سادينا« يف  خ��راج  واالإ

مريكية.. و�ساء اأن يكون ممثاًل، وهذا ما فعله يف فيلمه »باب احلديد« ولكنه على  االأ

الرغم من جناحه، اأدرك اأنه يجب اأن يكون خمرجًا ولي�ض ممثاًل، ومنذ اخلم�سينيات 

خ��رى« ويقول  من القرن املا�سي مل يتوقف عن البحث عن بديل منه عن »اأناه االأ

خرين.. النقاد اأنه مّثل يف جميع اأفالمه التي اأخرجها من خالل االآ
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الذهبية،  مرحلتها  امل�رشية يف  ال�سينما  عن  الغبار  �ساهني  يو�سف  نف�ض  لقد 

اللغة الب�رشية، يف  امل�ساهدين ويجعلهم يتيهون يف دهاليز  وكثريًا ما كان ي�سدم 

احلداثية،  ال�رشدية  لتقنياته  بعد  م�ستعدًا  ال�سينمائي  اجلمهور  يكن  مل  مرحلة 

يف  طر�ض  االأ فريد  الراحل  املو�سيقار  ل�سديقه  جتريبية  �سبه  اأعمااًل  قدم  عندما 

الذي  »ب��اب احلديد«  ال�سهري  و»ودّع��ت حبك« ثم يف فيلمه  »اأن��ت حبيبي«  فيلميه 

فالم العربية الع�رشة يف تاريخ ال�سينما العربية،  مازال مدرجًا على جدول اأف�سل االأ

وقد عك�ست اأفالمه الواقع االجتماعي امل�رشي والعربي ب�سكل عام، ومدى رغبته 

ال�سديدة يف التغيري، وخا�سة بعد ثورة 23 متوز/ يوليو 19�3، حيث تزامنت مرحلته 

ن�سج مع منو الوعي القومي عند العرب وامل�رشيني، فكانت هديته  ال�سينمائية االأ

للثورة اجلزائرية من خالل فيلم »جميلة« عام ��19، وفيلمه التاريخي ال�سخم 

عن »النا�رش �سالح الدين« حيث ا�ستطاع باإمكانات متوا�سعة، اأن يقّدم عماًل فنيًا 

نتاجات ال�سينمائية  متكامل العنا�رش الدرامية واجلمالية والتقنية، وي�سارع اأبرز االإ

العاملية، كما تناول يف فيلم »فجر يوم جديد« مالمح التحوالت اال�سرتاكية التي 

ثم  النا�رش..  الزعيم اخلالد جمال عبد  ال�سقيقة يف مرحلة  كانت تطاول م�رش 

ر�ض« التي انطلق منها نحو العاملية وال�سهرة الكبرية، وقد �ساعده  كانت ملحمة »االأ

ر�ض  ن�سانية ال�ساملة التي اأعطاها لفيلمه، فقد كانت م�سكلة االأ بعاد االإ يف ذلك االأ

وال�سلطة من اأهم ما يعانيه الفالحون يف تلك املرحلة من تاريخ وطننا العربي 

والعامل الثالث..

ر�ض« بداأت مرحلة جديدة من اإبداعات يو�سف �ساهني ال�سينمائية، ومن  بعد »االأ

اأهم �سماتها االرتباط الزمني مبا يحدث يف املجتمع امل�رشي، �سواء على ال�سعيد 
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اأو االجتماعي، كما كان احلال يف كل من اأفالم »االختيار« و»الع�سفور«  ال�سيا�سي 

و»عودة االبن ال�سال« وهي التي مت�سي يف التعبري عن الواقع املمزق، ويعد فيلم 

»االختيار« اأكر اأفالمه توغاًل يف اأعماق النف�ض الب�رشية، وهو ال يتحدث عن �رشاع 

ر���ض« وال عن ف�ساد �سيا�سي كما يف »الع�سفور« لكنه يتناول  اجتماعي كما يف »االأ

الذي  النظام هو  اله�ّسة، وهذا  وتركيبته  و�سلوكه  بفكرته  كاماًل  اجتماعيًا  نظامًا 

يحدد �سكل النظام ال�سيا�سي واالقت�سادي ولي�ض العك�ض..

❁    ❁    ❁

لقد ُن�رشت عن �ساهني مئات املقاالت والدرا�سات، وعدد من الكتب املهمة بلغات 

مبنا�سبة  خا�سة  اأع���دادًا  عنه  اأ�سدرت  متخ�س�سة  عاملية  جمالت  اأن  كما  عديدة، 

اأعالم  اأحد  ب�سفته  �ساهني  مع  والفنية  الثقافية  و�ساط  االأ تعاملت  لقد  رحيله.. 

اإنه ال  اأحد معامل م�رش وثقافتها، واحلق يقال  وباعتباره  العامل،  ال�سابع يف  الفن 

ميكن النظر اإليه اإال يف بعده ال�سمويل والريادي والتنويري واحليوي، فقد كانت 

ال�سينما تخرج من بني اأ�سابعه.. لقد تنقل بني الواقعية و»الفانتازيا« وبني االلتزام 

ال�سيا�سي وال�سرية الذاتية، وبني التاريخ واال�ستعرا�ض، واخترب اأ�سكااًل غري معهودة 

يف ال�سينما العربية، وبقي كما قال عنه الكاتب »بيار اأبي �سعب«على امتداد �ستني 

عامًا، املثايل املذبوح حّيًا، مثل قرينه »هاملت«. 

�سولية يف م�رش اأكر من مواجهة، من »املهاجر«  خرية، خا�ض مع االأ يف �سنواته االأ

اإىل »امل�سري« وهذا اإن دّل على �سيء، فاإمنا يدل على اأن خياراته وم�ساغله القومية 

ال�سيا�سية  ولويات  االأ بو�سلته حت�سن حتديد  وبقيت  »املو�سة«  تبدل  مع  تتبّدل  مل 

خالقية يف زمن اختالط املعايري والقيم.. واالأ
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»امل��ه��اج��ر«،  ال��ق��اه��رة ملنع فيلم  اأك���ر م��ن ق�سية يف حم��اك��م  رف��ع��ت ���س��ده  لقد 

الدينية  »يو�سف«  النبي  �سخ�سية  جت�سيد  بني  اإليه  املوجهة  االتهامات  وتراوحت 

املحّرم جت�سيدها، واإيحاءاته التي ف�رّشت بالدعوة اإىل »التطبيع« من خالل اأ�سل 

بطله »رام« )الذي راأى فيه بع�سهم عربانيًا( ح�سب حتليل ال�سديق الدكتور ريا�ض 

ع�سمت، وقد خا�ض �ساهني معركة على �سعيد الوطن العربي كله من اأجل حّرية 

ب��داع، مثبتًا للمالأ اأن يف فيلم »املهاجر« �سيئًا من �سريته الذاتية، وقد  التعبري واالإ

امتزجت با�ستلهام حر من ق�سة »يو�سف« عليه ال�سالم.

»امل�سري«  فيلم  م�سريته يف  متابعة  اإىل  ودفعته  �سجعته  املغر�سة  هذه احلمالت 

حكم  ظل  يف  وم�سريه  ر�سد«  »اب��ن  العربي  واملفكر  الفيل�سوف  ق�سة  يحكي  ال��ذي 

باإ�سقاط معا�رش على  ندل�ض، وقام �ساهني يف هذا الفيلم  اخلليفة املن�سور يف االأ

ذات  جهات  من  وحتري�ض  بدفع  ال�سباب  اأو���س��اط  يف  ره���اب  واالإ �سولية  االأ تغلغل 

اأطماع �سخ�سية.. لقد قارع »�ساهني« احلجة باحلجة من خالل �سخ�سية اإ�سالمية 

متنّورة ورائدة..

الع�رشين،  القرن  نهايات  يف  يعي�ض  وكاأنه  ر�سد«  »اب��ن  املفّكر  �ساهني  �سور  لقد 

ماأ�ساته وحرق كتبه هي املاأ�ساة نف�سها التي يعانيها املثقف واملبدع العربي يف وقتنا 

الراهن، ومع ذلك مل ي�سلم من املثقفني اأنف�سهم فها هم يتهمونه يف الثمانينيات 

باأن  نتاج امل�سرتك مع فرن�سا، علمًا  بالوقوع يف فخ »اخلواجة« بعد قبوله لعبة االإ

»وداعًا بونابرت« فيلم خا�ض يف تاريخ �ساهني، يخت�رش خطابه يف العالقة مع الغرب، 

منهل املعرفة والنه�سة والتنوير من جهة، وم�سدر اأ�سكال اال�ستغالل واال�ستعمار 

والعنف من جهة اأخرى.. مل يهادن �ساهني يومًا ذلك الغرب، رغم كل التهم التي 

وّجهت اإليه.
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جديدة،  اأنفا�سًا  ال�سينمائية  اأعماله  �سيمنح  عاملنا،  عن  �ساهني  يو�سف  رحيل 

و�سوف ينجذب اإليها ال�سباب يكت�سفونها من جديد، ويقومون بدرا�ستها وتقييمها 

اأفالمه  امل��دى..  الوا�سعة  آفاقها  وا ومراميها  وتقنياتها  واأبعادها  قيمها  ويفهمون 

فق وتالقي احل�سارات والروحانيات، وم�سريته �ستبقى  �ستبقى معربة عن انفتاح االأ

ن�سان. »حدوته« م�رشية من اأجل ال�سينما وحرية االإ

❁    ❁    ❁

بداع عند يو�سف �ساهني، من خالل جممل اأعماله  يف البحث عن مكوينات االإ

والزمان  املكان  اإن  القول  ميكن  الطويل،  الفني  م�سواره  مدى  على  قدمها  التي 

بداع، ف�ساهني مل يتخل يومًا عن اأي  واملو�سيقا  والرمز والن�ساء اأهم مكونات هذا االإ

خر، لكنه ال يتجاهل  منها يف فيلم من اأفالمه، ميكن اأن يعلي بع�سًا منها. على االآ

اإحداها، ويحتفظ بها وي�رش عليها كجزء من مكونات فيلمه.

خراجية ب�»الواقعية  دب امل�رشية اختارت اأن تطلق على روؤية �ساهني االإ اأخبار االأ

النف�سية« متييزًا لها عن الواقعية االجتماعية، والواقعية اال�سرتاكية اللذين هيمنا 

على تاريخ ال�سينما يف م�رش، ويف هذا املفهوم فاإن �سينما �ساهني احتفالية حتى 

البالغ باملو�سيقا  واأفكار وم�ساعر، ومن هنا كان اهتمامه  وهي تتحدث عن وقائع 

معنى  عن  ف�سلها  ميكن  ال  اأفالمه  يف  غ���اين  واالأ املو�سيقا  والت�سكيل..  والرق�ض 

ا�ست�رشاف م�ستقبل  �ساهني على  الالفت قدرة  وال�سيء  به،  ح�سا�ض  االإ الفيلم وعن 

الذوق املو�سيقي العام، ومل يكن اهتمامه بالرق�ض اأقل من اهتمامه باملو�سيقا حتى 

اتهمه البع�ض ب�»تتفيه الق�سايا ال�سيا�سية واختزالها يف الرق�ض« كما يف »امل�سري« 

اأو جعل »القرداتي« يعزف ويجيد رق�سات »جني كيلي« و»فريد اأ�ستري« كما يف »اليوم 

ال�ساد�ض«.
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فالم التي ال  الرق�ض عند �ساهني، هو قّمة فنون الداء التعبريي، وحتى يف االأ

حتتوي على رق�سات، فاإن حركة املمثلني داخل الكادر، وحركة الكامريا من حولهم 

تر�سم خطوات راق�سة مر�سومة بدقة.

التكوين، وغالبًا ما  اأو ع�سوائي  ك��ادرًا مفتوحًا  ن��ادرًا ما جند  �ساهني  اأف��الم  يف 

يتم التن�سيق بني حركة املمثلني وحركة »الكامريا« لر�سم تكوينات جديدة، داخل 

اللقطة الواحدة، مما يجعلنا ندرك اأن هناك رغبة اأكيدة لديه لتحويل كل لقطة 

اإىل لوحة ت�سكيلية حّية.

خراجية، جعلت بع�ض النقاد  »الواقعية النف�سية« التي و�سمت روؤية �ساهني االإ

يقولون اإن معظم اأعماله فيها �سيء منه، واإنه دومًا يودع تكوينه النف�سي، وبع�ض 

�سفاته، وجزءًاُ من �سخ�سيته، يف اإحدى �سخ�سيات كل �رشيط يخرجه، حول هذا 

املو�سوع تقول الكاتبة �سعاد �سوقي: »لعلنا نالحظ اأن يو�سف �ساهني من ال�سينمائيني 

العرب القالئل جدًا الذين ا�ستطاعوا احلديث عن اأنف�سهم وهمومهم وهواج�سهم 

الهم  عنده  يلتقي  حيث  واملجتمع،  الوطن  هموم  عن  االبتعاد  دون  من  الذاتية 

الذاتي بالّهم املو�سوعي بال اأي افتعال، فيوؤلفان نظرة نقدية ثاقبة وحادة للواقع 

االجتماعي وال�سيا�سي«.   

¥µ
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اقرتن التنومي يف اأذهان النا�������س باأعمال وظواهر جعلته يف نظر عامتهم 

اأقرب اإىل ال�ش������حر وخوارق الطبيعة، واأدنى يف مفاهيم خا�شتهم من ال�شعوذة 

والدجل. ولكن للتنومي وجهاً خمتلفاً كل االختالف عما يظن عامة النا�س وما 

يح�ش������به خا�ش������تهم، وعن هذا الوجه العلمي �ش������اأحاول اأن اأحتدث يف مقايل 

هذا معرفاً به تعريفاً علمياً،  ذاكراً �شيئاً عن تاريخه والتجارب التي اأجريت 

مفكر وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان  زهري ح�سيب. 

❁
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د. فاخر عاقلد. فاخر عاقل
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عنه، وا�شفاً مظاهره، حمدداً حدوده، منوهاً 

بالنظرات التي تعلله والتطبيقات التي له يف 

جماالت الطب وعلم النف�س.

جنبية عادة بني  ه������ذا وتفرق اللغ������ات االأ

الت������ي ترجمته������ا   Hypnotism كلمت������ني 

التن������ومي، وا�ش������تعملتها عنوان������اً ملقايل هذا، 

والت������ي تعني )فن اإح������داث حالة نوم(، وبني 

Hypnosis الت������ي اأترجمه������ا بالنوم، وهي 
كلمة يوناني������ة تعني النوم فع������اًل. ولقد كان 

أ�شاعها العامل  اأول من و�ش������عها وا�ش������تعملها وا

�شباب �شاأعر�س  نكليزي )بريد Braid( الأ االإ

أنب������ه اإىل اأن النوم  له������ا. على اأين اأح������ب اأن ا

املق�ش������ود هنا، والذي ي�ش������به النوم العادي، 

يختلف ع������ن النوم الطبيع������ي اختالفاً بيناً، 

كما �ش������يظهر م������ن كالمي فيم������ا بعد. وثمة 

ملام بهما منذ بداية هذا  كلمتان ال بد من االإ

املقال، وهما املنوم )بالك�رس(، واأق�ش������د بها 

ال�ش������خ�س الذي يحدث حالة النوم، واملنوم 

)بالفتح(، واأريد بها ال�ش������خ�س الذي يقع يف 

حالة النوم.

ولق������د اختلف العلم������اء اختالف������اً كبرياً 

يف تعري������ف النوم الذي اأحت������دث عنه، ولعلَّ 

اأقرب تعريف اإىل ال�شحة العلمية هو: »حالة 

نف�شية م�شطنعة تفر�س على املخلوق، وهي 

يحاء مبالغ  ت�ش������به النوم، وتتميز بقابلية لالإ

فيها، وات�شال م�شتمر باملنّوم.«

بع�س التاريخ

أ تاري������خ التن������ومي مبعن������اه العلمي  ويب������دا

ع������ام1842، وذل������ك ح������ني اأوجد ل������ه العامل 

االنكليزي )بريد( الت�ش������مية التي نوهت بها 

يف املقطع ال�ش������ابق. بيد اأن بع�س احلوادث 

واحلاالت النف�شية غري ال�ش������وية، وامل�شابهة 

ملا يح������دث يف حالة التنومي، قد لوحظت يف 

معظم بالد العامل، ومنذ اأقدم الع�ش������ور. ويف 

حوال فاإن االهتمام اجلدي مبو�ش������وع  كل االأ

أبعد من اأخريات القرن  التنومي، ال يرجع اإىل ا

ال�شاد�س ع�رس، حني قال العامل )فان هلمونت 

Van Helmont( اإن �ش������ائاًل مغناطي�شياً 
ي�ش������ع من النا�س جميعاً، وميكن جعله موؤثراً 

خرين واأج�ش������ادهم، عن طريق  يف نفو�س االآ

رادي. العمل االإ

ولق������د ق������در له������ذه النظرية فيم������ا بعد 

أثر اأعمال )م�شمر  اأن تثري نقا�ش������اً و�ش������جة، ا

Mesmer( الذي اخرتع تعبري )املغناطي�شية 
ب������ه اإىل ال�ش������ائل الذي  احليوانية( م�ش������رياً 

أنه ي�ش������ع من النا�س.  ادع������ى )فان هلمونت( ا

و)م�ش������مر( ه������ذا طبيب من�ش������اوي ولد عام 

مكان خزن  أنه باالإ 1734، وادعى عام 1766 ا

املغناطي�ش������ية احليوانية يف اجلمادات التي 

�ش������خا�س الذين ميلكون مثل هذه  تالم�س االأ

املغناطي�ش������ية، واأن مالم�شة هذه اجلمادات، 

وال�شيما املعادن منها، ت�شفي املر�س!
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ومن هنا كانت ت�ش������مية ه������ذا النوع من 

الطب بامل�ش������مرية )ن�ش������بة اإىل م�شمر(. واإىل 

أوج������د )بريد( الت�ش������مية اجلديدة، فقد  اأن ا

كان اال�شم ال�شائع هو امل�شمرية. ولقد بلغت 

أتباعه، ال�شيما  أثارها م�شمر وا ال�شجة التي ا

بعد اأن قال بانتقال املغناطي�ش������ية احليوانية 

باملالم�ش������ة، وعقد لذلك حلقات اختلط فيه 

اجلن�ش������ان عاريني، اأقول بلغت ال�شجة حداً 

دعا املجم������ع العلمي يف باري�������س اإىل تاأليف 

م������ر، وقررت عام 1784  جلنة نظرت يف االأ

رف�س وجود �ش������ائل مغناطي�ش������ي، و�ش������جب 

الدج������ل الوا�ش������ح والفجور الداع������ر اللذين 

أتباع )م�شمر(، واإن كانت  ي�شوبان اجتماعات ا

مل تنكر النوم )املغناطي�ش������ي(، واإمكان �ش������فاء 

مرا�س بو�شاطته. بع�س االأ

ولقد ق������لَّ اهتمام النا�س باملغناطي�ش������ية 

احليواني������ة اإثر هذا التقري������ر، حتى اأعادها 

ألك�شندر  ذهان طبيب فرن�شي ا�شمه )ا اإىل االأ

الذي   ،)Alexandre Bertrand برتران 

ا�ش������تخدمها طبيباً، مما حمل جلنة جديدة 

من املجتم������ع الطبي الفرن�ش������ي عام 1831 

م������ر واخلروج بتقرير اأكرث  على النظر يف االأ

تاأييداً وعطفاً، وحينئذ �شاع ا�شتعمال التنومي 

وروبية  و�ش������اط الطبي������ة االأ يف كثري م������ن االأ

با�ش������تثناء انكلرتا، التي ح������اول فيها طبيب 

فادة من  أ�ش������تاذ يف كلية الطب االإ م�شهور، وا

املغناطي�شية احليوانية يف تطبيقاته الطبية، 

فمنعه قرار من جمل�س كليته يف جامعة لندن 

�ش������نة 1838 من تنومي مر�ش������اه، فا�شتقال، 

وحرم على نف�شه املرور من اأمام باب الكلية، 

أو م�شت�شفاها طيلة حياته. ا

أ الطبي������ب )جيم�س  ويف ع������ام 1841 بدا

بري������د( يهت������م باأمر التن������ومي، وكان حني بداأ 

يعتقد اأن التنومي حم�س دجل، ولكنه ما كاد 

ي�ش������هد جتربة من جتارب التنومي، حتى قرر 

اأن يقوم هو نف�شه ببع�س التجارب، وحينئذ 

اقتنع ب�شحة التنومي، ولكن اجلمعية الطبية 

الربيطانية رف�شت عام 1842 اأن ت�شمع اإىل 

تقرير عن املو�ش������وع، فدع������ا هو اإىل اجتماع 

أع������اد اإىل التنومي  تال فيه تقري������ره، وبذلك ا

اعتب������اره، واأعطاه �ش������فته العلمي������ة بعد اأن 

اأعطاه ا�شمه اجلديد.

واجلدي������ر بالذكر اأن اأخ�ش������ام )بريد( مل 

طباء املحرتمني فق������ط، بل كانوا  يكون������وا االأ

الدجال������ني )امل�ش������مريني(، الذي������ن �ش������عروا 

ب������اأن نظري������ات )بري������د( وتطبيقات������ه، وما 

أو�شاب  �ش������ينجم عنها من تنقية للتنومي من ا

الدجل، �ش������تحرمهم عند اجلمه������ور قواهم 

أرباحاً  )املغناطي�شية( التي كانت تدر عليهم ا

طائل������ة، ولعل اأكرث ما اأزعجه������م من )بريد( 
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اإ�������رساره عل������ى اأن الع������الج 

بالتنومي يجب اأن يح�رس يف 

طباء املوؤهلني له. االأ

ويف فرن�شا اأعلن العالمة 

 Charlet ش������ارل ري�ش������ة�(

أنه  ا Richet( ع������ام 1878 
يعترب حادثة التنومي اأ�شيلة، 

ال�ش������هري  تلميذه  ق������ام  ث������م 

 )Charcot )�ش������اركو 

با�شتخدام التنومي يف عالج 

اله�ش������ترييا، وكذل������ك فعلت 

مدر�ش������ة )نان�ش������ي(، مم������ا 

جذب اإىل فرن�ش������ا الطبيب 

فرويد  )�ش������يغموند  ال�شاب 

من   )Sigmund Freud
النم�ش������ا، ودفع������ه اإىل تبني 

العالج  التنومي طريق������ة يف 

النف�ش������ي، ولكنه ا�شطر اإىل 

التخل������ي عنها فيم������ا بعد، 

�شباب ال جمال لذكرها يف مقامنا هذا. الأ

ويف ع������ام 1892 اأقرت جلن������ة بريطانية 

ألفتها اجلمعية الطبية امللكية اأ�شالة  خا�شة، ا

حادثة التنومي وقيمتها يف �شفاء املر�شى، مما 

و�شاط العلمية املرتددة اإىل االعرتاف  دفع االأ

بالتنومي.

يحاء التنومي والإ

يف التعري������ف الذي اقرتحته للتنومي قلت 

اإنه »حالة نف�ش������ية م�ش������طنعة تتميز بقابلية 

يحاء وتقّبل له«. والواقع اإن التنومي اإيحاء  لالإ

باملن������وم وحث علي������ه. والذي �ش������اهد منوماً 

يق������وم بعمله وال�ش������يما اإذا كان ين������وم املنوم 

وىل يالح������ظ اأن العملية  )بالفت������ح( للمرة االأ
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أ�ش������مح  كلها جمموعة اإيحاءات. واإذا كنت ال ا

لنف�شي اأن اأ�ش������ف بالتف�شيل طريقة التنومي 

أثناءها  وام������ر التي تعط������ى ا ومراحله������ا، واالأ

حر�ش������اً مني على اأال ي�شتعملها من ال يجب 

اأن ي�ش������تعملها، فاإين ال اأرى �������رسراً من ذكر 

اأن عملية التنومي هي -يف جوهرها- �شل�شلة 

اإيحاءات توؤول اإىل النوم، ثم اإىل تنفيذ بع�س 

أو النواهي. وامر ا االأ

فراد بالن�ش������بة   وم������ن هنا كان اختبار االأ

لقابليتهم للتنومي، وهو اختبار يح�شن القيام 

به قبل جتربة التنومي الفعلي، اإمنا هو اختبار 

يحاء وتقبلهم اإياه. لقابليتهم لالإ

ومن هنا اأي�شاً كان يف كل اإيحاء نوع من 

التن������ومي والتوجيه اإىل الوجه������ة التي يحبها 

املنّوم )بالك�رس(. ومن هنا كانت الرق�ش������ات 

املتوح�ش������ة  القبائ������ل  لبع�������س  يحائي������ة  االإ

وللقائم������ني بحف������الت ال������زار، حمتوية على 

الكثري من احل������االت التنوميية للقائمني بها 

ومل�شاهديها.

�ش������ارة اإىل بع�������س احلوادث  ولعل يف االإ

التجريبي������ة الت������ي يقوم بها بع�������س املنومني 

)بالك�رس( توكيداً ملا قلت. على اأن من اجلدير 

مور من قبل  باملالحظ������ة كون حماولة هذه االأ

غري املجرب اخلبري اأمراً خطرياً، وقد تكون 

له عواقب وخيمة.

من هذه التجارب مثاًل جتارب )الت�شلب 

Catalepsy(، ذلك باأنه من املمكن اإحداث 
ت�ش������لب الع�ش������الت عن������د املن������ّوم )بالفتح( 

يت�ش������لب  »ذراع������ك  كالتالي������ة:  باإيح������اءات 

تدريجياً، لقد اأ�ش������بح كق�شيب من الفوالذ، 

اإن������ك عاجز عن حتريك������ه.« ويالحظ اأن كل 

قوال اإيحاءات تعطي ثمرة يقيد منها  هذه االأ

الذين يجرون ا�شتعرا�شات يف امل�شارح، وهي 

حوادث ثابتة ال دجل فيها.

ومن هذه التجارب �شبط احلوا�س فمن 

املمك������ن اأن يطلب اإىل املن������وم )بالفتح( عدم 

�شماع اأي �شوت اإال �ش������وت املنوم )بالك�رس( 

وبذل������ك ينقط������ع املنوم عن كل م������ا يف العامل 

أ�شد  اخلارجي، ويرهف �ش������معه حتى ي�شمع ا

الهم�ش������ات خفوقاً، ومن بعيد حني ير�ش������لها 

اإلي������ه املنّوم. كما اأن من املمكن اإلغاء ال�ش������م 

مل )مما ي�ش������مح باإجراء  واللم�س واحل�س باالأ

أمل(، بل ومن املمكن  عمليات جراحي������ة دون ا

أ�ش������ياء  زيادة حدة الب�رس واإيهام املنوم روؤية ا

مل واإلغاء ال�ش������عور  خيالية وزيادة ح�ش������ه باالأ

يحاء. باجلوع والعط�س وكل ذلك باالإ

يحاء للمنّوم )بالفتح(  كذلك من املمكن االإ

تقم�س �شخ�شيات خمتلفة �رسيطة اأال يكون 

يف ه������ذا التقم�س ما يخال������ف عقله الباطن 

ويتناق�������س مع مطاليب ه������ذا العقل، كذلك 
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أو اإىل مراحل  ميكن اإعادة املنّوم على طفولته ا

يحاء، فاإذا  �ش������ابقة من حياته عن طري������ق االإ

اأعيد اإىل مرحلتني خمتلفتني وطولب بكتابة 

مالء والتهجئة  ر�ش������التني الحظنا الفروق االإ

وتركيب اجلمل مبا يتنا�شب يف كل ر�شالة مع 

املرحلة التي اأعيد اإليها.

يحاء بعد التنوميي  الإ

Post- Hypnotic
يحاء من الناحية التجريبية  ويعترب هذا االإ

أنواع الدرا�شات التي قدمها التنومي ولي�س  اأهم ا

يحاء ذلك الذي  املق�ش������ود بهذا النوع من االإ

يعطى بعد ا�ش������تيقاظ املنّوم، بل الذي يعطى 

وه������و يف حالة الن������وم العميق ويطل������ب اإليه 

تنفيذه بعد اال�شتيقاظ. هذا واإذا كان املنّوم 

من النوع املنا�شب فاإن التجارب التي اأ�رست 

اإليها يف الفقرة ال�شابقة ميكن اأن يوحي بها 

ويطلب للمنّوم اأن ينفذها بعد اأن ي�ش������تيقظ. 

حوال فاإن من املنا�ش������ب اأن يكتفي  ويف كل االأ

أ�ش������ياء ب�ش������يطة يقوم  املنّوم يف البدء بطلب ا

بها املنوم بعد اال�ش������تيقاظ بوقت ق�شري، ثم 

�شياء تدريجياً كما  تزاد درجة تعقيد هذه االأ

تزاد املدة الفا�شلة بني اال�شتيقاظ والتنفيذ. 

أنه  وهكذا فمن املمكن اأن يقول املنّوم للمنّوم ا

بعد ع�رسين دقيقة من ا�ش������تيقاظه �شي�شيع 

قدرته عل������ى الكالم بحيث يعجز عن الكالم 

متاماً مدة ع�رس دقائق يعود بعدها اإىل حالته 

الطبيعية وقدرته الكالمية العادية و�ش������يتم 

مر على النحو املطلوب.     االأ

ومثل ه������ذا ميكن اأن يح������دث اإذا اأوحى 

أ�شياء وهمية اأو عدم روؤية بع�س  للمنّوم بروؤية ا

�شياء اأو غري ذلك. أو االأ �شخا�س ا االأ

وبديه������ي اأن حوا�س املنّوم تبقى �ش������ليمة 

أنه يتوه������م اأو ال يدرك  م������ر ا وكل م������ا يف االأ

واإن كان يح�������س، اأي اإن اإح�شا�ش������اته تبق������ى 

�ش������حيحة �ش������ليمة ولكنه مينع م������ن اإدراك 

اأعمالها ومقوالته������ا. هذا ويجب التنبيه اإىل 

اأن املنوم ال يتذكر �ش������يئاً عن الطلب املوحى 

به ال �ش������يما اإذا اأمر بذلك، لكنه اإذا نّوم مرة 

ثانية تذكر كل �ش������يء، كما يجب التنبيه اإىل 

أن������ه بهذه الطريقة ميك������ن اأن يطلب اإليه اأن  ا

رواح وحينئذ يقوم  يلعب دور الو�شيط مع االأ

بهذه املهمة غري �شاعر وال متذكر مما ميكن 

رواح. املنوم الدجال من زعم االت�شال باالأ

أ على الذهن  ول الذي يطرا وال�ش������وؤال االأ

يف هذا ال�شدد هو: ما طول املدة التي ميكن 

يحاء والتنفيذ؟ واحلق اإن  اأن تف�ش������ل بني االإ

اجلواب القاطع عن ال�شوؤال ع�شري، ذلك باأن 

يحاء وطبيعة املنّوم  مر يتوقف على �شدة االإ االأ

)بالفتح( ونوع العمل املطلوب وغري ذلك من 

العوامل، وقد �ش������جلت حاالت كان الفا�شل 
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فيها دقائق كما كان �شهوراً. على اأن املهم اأن 

أ�ش������ري اإىل اأن بع�س املنّومني ميلكون قدرة ال  ا

�ش������عورية غريبة على ح�شاب الوقت الفا�شل 

للقيام بالعمل بعده متاماً؛ اإن اأخطاء بع�شهم 

-يف هذا اخل�ش������و�س- ال ت������كاد تذكر وتقل 

خطاء احل�شابية االحتمالية. حتى عن االأ

وال�شوؤال الثاين الذي يخطر يف البال هو: 

ن�شان �شوياً حني ينفذ اإيحاء بعد  هل يكون االإ

تنوميه؟ اإن اجلواب عن هذا ال�ش������وؤال ع�شري 

أق������ول اأن حالة املنّوم  أ�ش������تطيع اأن ا ولكنن������ي ا

آنئذ بني احلالة التنوميية الوا�ش������حة  ترتاوح ا

واحلالة ال�شوية التامة.

يحاء التنوميي حدود الإ

وبعد اأن بلغت هذا املو�شوع من احلديث 

يحاء  أ�ش������ري اإىل ح������دود االإ يتحت������م علي اأن ا

التنومي������ي، ذل������ك باأن ما قدم������ت يف الفقرة 

ال�شابقة قد يحمل بع�س القراء على االعتقاد 

ب������اأن يف ا�ش������تطاعة املنوم اأن يخ�ش������ع املنّوم 

رادت������ه واأن يوحي اإليه مبا ي�ش������اء، والواقع  الإ

ع������ن هذا بعيد. اإن املن������ّوم يرف�س تنفيذ كل 

اإيحاء يتنافى مع مبادئه االأخالقية )مبعناها 

الوا�شع ولي�س مبعناها اجلن�شي فقط(.

أنبه يف ه������ذا املقام اإىل  ه������ذا واأحب اأن ا

اأن التنومي م�ش������تحيل اإذا مل يتعاون املنّوم مع 

وىل  املن������ّوم، وحتى لو تعاون املنّوم يف املرة االأ

ورف�������س يف امل������رة الثانية ف������اإن حالة املنوم 

اخلفيف التي قد تفر�س على املنّوم ال حتتم 

أوامر املنّوم، وم������ن هنا كانت  علي������ه تنفي������ذ ا

�������رسورة موافقة اإيحاءات املنّوم ملبادئ املنوم 

خري. ويف جتربة اأجراها  واإال مترد ه������ذا االأ

العامل )كدون Cuddon( ناول فيها ال�شيدة 

الت������ي نومها مثبنتها )حقيب������ة يدها( موهماً 

أنها كلبه������ا العزيز عليها ث������م اأعطاها  أيه������ا ا ا

أنه مدية ثم طلب اإليها  قلمه������ا الذي اأوهمها ا

ولني  يحاءين االأ ذبح كلبها، وبعد اأن قبلت االإ

رف�شت ذبح الكلب وبكت ومل تعد اإىل حالتها 

الطبيعي������ة اإال بع������د زمن اأوح������ى لها خالله 

بعك�������س ما اأوحى به يف البداية. ولعل األطف 

مر اأن هذه ال�ش������يدة نف�شها رف�شت  ما يف االأ

الت�رسيح بعمره������ا رغم اإحلاح املنّوم وتبيانه 

�رسورة معرفة عمرها للح�ش������ول على جواز 

�ش������فر لها! ترى هل يخالف الت�رسيح بالعمر 

املبادئ االأخالقية للن�شاء؟!

مور اأن املنّوم يرف�س يف  وم������ن غرائب االأ

حالة النوم اأحياناً ما يقبل يف حالة اليقظة، 

أة منومة اأن تك�شف �شدرها  لقد رف�شت امرا

لطبيبها الذي يعاجلها والذي طاملا ك�ش������فت 

له عن �شدرها يف حالة اليقظة. وملا اأيقظت 

وطولبت بك�ش������ف �ش������درها فعلت! قد يكون 

تعليل ذلك احلذر العزي������زي الذي تتمتع به 

حوال. املراأة يف مثل هذه االأ
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وهنا يح�ش������ن الت�ش������اوؤل عما اإذا كان يف 

م������كان حمل من������ّوم على القي������ام بجرمية  االإ

أو بعد اليقظة بناء على  وهو يف حالة النوم، ا

أثناء تنوميه؟! اإيحاء اأعطي له ا

لقد �شبق اأن قلت اأن املنّوم يرف�س العمل 

يح������اءات املخالف������ة ملبادئ������ه االأخالقية  باالإ

يحاء باقرتاف جرمية  ولذلك فاإنه لن يقبل االإ

اإال اإذا كان م������ن النوع الذي يقرتف مثل هذه 

اجلرمية يف حال������ة اليقظة، فاإذا كان كذلك 

أو يحاول  كان من املحتمل اأن يقوم باجلرمية ا

أنه يجب اأن يكون يف حالة  القي������ام بها. على ا

الن������وم العمي������ق حني يوحى اإلي������ه مبثل هذه 

اجلرمية.

ومن املنا�ش������ب اأن اأذكر هنا باأن اكت�شاف 

أ�ش������هل من اكت�ش������اف املجرم  املج������رم املنّوم ا

العادي وذلك لرتكيز انتباه املجرم املنّوم على 

اجلرمية وغفلته عما يف املحيط من ظروف 

أو القب�س عليه. كما  قد توؤدي اإىل ف�ش������حه ا

اأن من املنا�شب اأن اأذكر باأن مثل هذا املجرم 

يق������وم بعمله غري واع وال قا�ش������د وب�ش������ورة 

آلية، واإذا كان املن������ّوم قد اقرتح عليه بع�س  ا

االحتياط������ات فاإنه يتخذه������ا، ولكن هل يف 

أ  ا�شتطاعته املنّوم اأن يتنباأ بجميع ما قد يطرا

أوؤكد اأن �شعوبات  أ�شتطيع اأن ا من ظروف؟! وا

اإخفاء اجلرمية املوحى بها كبرية لدرجة اأن 

قدام على  اأي منّوم عاقل يرتدد كثرياً قبل االإ

مثل هذا العمل.

تعليل ظاهرة النوم

ال يت�شع املقام لب�شط النظريات املختلفة 

الت������ي تعلل ظاه������رة النوم وعملي������ة التنومي 

ولذلك ف�ش������اأكتفي بذكر اأهمها ثم اأقف عند 

واح������دة منها تب������دو يل اأقرب اإىل ال�ش������حة 

والعقل. وميك������ن تلخي�������س النظريات التي 

حاولت تعلي������ل ظاهرة الن������وم واإجمال هذه 

النظريات يف ثالثة اأ�ش������ناف:1-  النظريات 

-3 الف�ش������يولوجية  النظريات  املر�ش������ية2ً- 

النظريات النف�شية.

اأما النظرية املر�ش������ية فاأ�ش������هر من قال 

أتباعه، وهي  بها العامل الفرن�ش������ي )�شاركو( وا

ت������رى اأن هذا النوع م������ن النوم اإمنا هو حالة 

�شخا�س  مر�شية ا�شطناعية يحمل عليها االأ

امل�ش������ابون باله�ش������ترييا فقط، واإنها حتدث 

نتيجة ملوؤثرات ح�ش������ية فق������ط ودون علم من 

املنّوم. ولع������ل من املفيد اأن اأذكر اأن القائلني 

بهذه النظرية كانوا من العاملني يف م�شت�شفى 

أنهم مل ينجحوا يف تنومي  يهتم باله�ش������ترييا، وا

مر�شاهم اإال يف حاالت قليلة.

ا النظرية الف�ش������يولوجية ويقول بها  أمَّ وا

 )Bram well علماء م������ن مثل )براموي������ل

و�ش������واه، فتقول باأن حوادث التنومي ترد اإىل 
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أ�شباب ف�ش������يولوجية ع�ش������بية. اإن بع�شهم  ا

يرده������ا اإىل اإيقاف وظائ������ف املراكز والعقد 

الع�شبية يف الدماغ وبع�شهم يردها اإىل �شلل 

أو  هذه املراكز الع�ش������بية نتيجة رتابة املوؤثر ا

اإىل تعب هذه املراكز ب�ش������بب ال�شغط اأو غري 

�ش������باب. ولع������لَّ اأهم الردود على  ذلك من االأ

هذه النظرية هو عدم ح�ش������ول النوم نتيجة 

ه������ذه املوؤثرات فقط بل مبوؤث������رات وطرائق 

اأ�رست اإليها يف مطلع كالمي.

������ا النظرية النف�ش������ية فاإنه������ا اأقرب  أمَّ وا

اإىل ال�ش������واب وهي تعلل حادثة النوم بعمل 

العقل الباطن واحلياة ال�شعورية على النحو 

التايل. احلياة النف�ش������ية الال�شعورية حقيقة 

واقعة ال جمال لنكرانها، واحلياة ال�ش������عورية 

-على  ب�ش������اطة �ش������اأنها- تلع������ب دور املوجه 

والرقيب وت�شتخدم قوى الذكاء واخلربة  يف 

مواجهة الظروف الطارئة للحياة، ولكن هذه 

احلياة ال�شعورية قد تتوقف -كما هو احلال 

أثن������اء النوم- عن عملها ه������ذا تاركة للحياة  ا

الال�ش������عورية الوا�ش������عة الغنية حرية العمل. 

أو العقل الباطن(  واحلياة الال�شعورية هذه )ا

يحاء �شواء يف حالة التنومي  هي التي تقبل االإ

حوال العادية، وهي تر�شل ما تلقنته  اأو يف االأ

حوال  من اإيحاءات اإىل النف�س ال�شاعرة يف االأ

يحاءات بذاتها ودون  ال�شوية، لتنفيذ هذه االإ

ا�شتئذان احلياة ال�شاعرة حالة التنومي.

وهك������ذا يكون النوم )النوع الذي نتحدث 

عنه( حالة تتوقف خاللها كل معار�ش������ة من 

النف�س ال�شاعرة لقبول النف�س غري ال�شاعرة 

حوال  اإيحاءات املن������ّوم وتنفيذه������ا اإال يف االأ

يح������اءات مع  الت������ي تتعار�س فيه������ا هذه االإ

مبادئ املنّوم. ويكون هذا النوع م�شابهاً للنوم 

العادي ظاهرياً ولكنه يف الواقع يختلف عنه 

ن. اختالفاً بيناً كما و�شح لنا حتى االآ

ا�ستعمال التن���ومي يف الطبني اجل�سدي 

والنف�سي

ا�ش������تعمال الطبيب )اي�ش������ديل( -وجاراه 

طب������اء- التنومي  يف هذا ع������دد عديد من االأ

لتخدير املر�شى واإجراء العمليات اجلراحية 

أمل. وال �شك يف اأن اكت�شاف الكلوروفورم  دون ا

قد قلل من قيمة التنومي يف هذا اخل�شو�س. 

مريكية ي�ش������تعمل  ويف الوالي������ات املتحدة االأ

طباء التنومي ملنع اآالم املخا�س  اليوم بع�س االأ

والو�ش������ع ولالطمئنان النف�ش������ي ال�شيما واأن 

يح������اء عن طريق التنومي يدفع الوالدة اإىل  االإ

فعال التي  أوامر الطبيب والقيام باالأ اإطاعة ا

ت�ش������هل عملية الوالدة. وقد ا�شتعمل التنومي 

يف بع�س م�شت�شفيات الواليات املتحدة اأخرياً 

جراء العمليات اجلراحية. الإ

ويالح������ظ هنا اأن م������ن مي������زات اإجراء 
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العمليات اجلراحية حتت تاأثري التنومي متكني 

مل  املنّوم اأن يطلب اإىل املنّوم عدم ال�شعور باالأ

بع������د انتهاء العملية واال�ش������تيقاظ، ويف هذا 

تخفي������ف على املري�س. ومما يجدر ذكره اأن 

مل بو�شاطة التنومي اأمر ممكن احلدوث  منع االأ

ال بعد العمليات فح�ش������ب بل بالن�شبة اإىل كل 

الم ال يعني ال�ش������فاء،  الم، لك������ن اإخفاء االآ االآ

�ش������ل- دليل املر�س ومنبه اإىل  مل -يف  االأ واالأ

مل ال يكون مفيداً  خطورته ولذلك فاإن منع االأ

حوال. اإال يف بع�س االأ

يحاء التنوميي  وال تتجلى فائدة العالج باالإ

يف ميدان ما كتجلّيها يف �شفاء اال�شطرابات 

خرى  الوظيفية الع�شبية، اأما يف امليادين االأ

مل فقط. فقيمته هي يف تخفيف االأ

أي�ش������اً يف عالج  ه������ذا والتنومي مفي������د ا

املخاوف املر�ش������ية والقلق املر�ش������ي، واأعني 

بذلك املخ������اوف والقلق التي يعرف املري�س 

أ�ش������ا�س معقول كمثل  أنه������ا ال تنه�س عل������ى ا ا

أو  ماكن الوا�ش������عة املفتوحة ا اخلوف م������ن االأ

رق و�ش������عوبة تركي������ز  ماك������ن املغلق������ة واالأ االأ

االنتباه و�شواها.

ث������م اأن التنومي طريق������ة ناجعة يف متتيع 

املري�س بالنوم الطوي������ل العميق مما يجنب 

املري�س ا�ش������تعمال املنوم������ات وما ينجم عن 

خط������ار. على اأن من  هذا اال�ش������تعمال من االأ

أن������ه لي�س من املحتم دوماً  الواج������ب اأن اأذكر ا

أث������ره ولذلك فقد يكون  جناح العالج ودوام ا

من املنا�ش������ب تكراره عدة مرات، كما اأن من 

املفيد اأن يطالب املنّوم باإعادة اإيحاءات املنّوم 

لنف�شه قبيل النوم العادي.

وي�شتخدم التنومي يف �شفاء بع�س النا�س 

من بع�س العادات ال�شيئة كالتدخني واإدمان 

حوال من  اخلمر. وال ب������د يف مثل ه������ذه االأ

يحاءات للح�شول على  �شرب طويل وتكرار لالإ

نتائ������ج اإيجابية، كما ال بد من تعاون املري�س 

يحاءات لنف�شه. واإرادته لل�شفاء وتكراره واالإ

أثبت التنومي فائدته يف عالج بع�س  وقد ا

ال�شخ�شية  بازدواج  امل�ش������ابني  �ش������خا�س  االأ

واإعادتهم اإىل �شخ�شيتهم العادية ال�شوية.

واأخرياً ف������اإن بع�س املحللني النف�ش������يني 

ي�ش������تعملون التن������ومي للك�ش������ف ع������ن احلياة 

الال�ش������عورية لبع�س املر�ش������ى وت�ش������خي�س 

يح������اء اإليهم بالعالج  عقدهم النف�ش������ية واالإ

الالزم. واملعروف اأن )فرويد( نف�شه اكت�شف 

اأن ثمة مر�ش������ى ال ميك������ن تنوميهم وحينئذ 

يكون التنومي غري ذي فائدة بالن�ش������بة اإليهم، 

ولذل������ك فقد اق������رتح طريقته امل�ش������هورة يف 

الرتاخي والتمدد على مقعد مريح يف غرفة 

أو املوجه  هادئة التنوير والتحدث اإىل املر�شل ا
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ول   302008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

وحتليل االأحالم واخلواط������ر وغري ذلك من 

طرائقه املعروفة،

واخلال�سة:

فاإن التنومي -بحد ذاته- عملية وا�شحة 

والنوم الناجت عنها ظاهرة  اأ�شلية ال يكتنفها 

يحاء ومن  أ�������رسار وهي تعليل باالإ أو ا غمو�س ا

فادة منها اإفادة م�رسوعة. املمكن االإ

أم������ا ما يقال عن ك�ش������ف املن������ّوم للغيب  ا

أو  أو امل�ش������تقبل ا واملجهول ومعرفة املا�ش������ي ا

مرا�س  عن معجزات التنومي يف ال�شفاء من االأ

والدف������ع للقيام باأعمال خارقة فاأمور تتحدد 

باحلدود التي اأ�رست اإليها ومتى تعدتها دخلت 

يف حيز الدجل والك�شب غري امل�رسوع.

وامللحوظ بعد هذا اأن التنومي الذي احتل 

�ش������اأناً عظيماً يف الن�ش������ف الثاين من القرن 

أ ياأخذ  املا�ش������ي تراجع عن هذه املكانة وبدا

حمله ال�شحيح ال�شيما واأن الطبني اجل�شدي 

والنف�شي اأ�ش������بحا ميلكان اليوم من املعارف 

�شاليب وامل�شتح�رسات ما ميكنها  والطرق واالأ

أو التقليل من �شاأنه  من اال�شتغناء عن التنومي ا

اإىل حد بعيد.

¥µ
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31 ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

منذ بداية الع�رس العثماين كان هم ال�ش������لطنة جعل العا�ش������مة ا�شتانبول 

حافلة باملباين ال�ش������خمة، وخا�شة امل�شاجد والق�شور، وكان الطراز العثماين 

آيا �شوفيا كان  يحمل جذوره ال�ش������لجوقية يف بور�شة خا�شة، ولكن تاأثري بناء ا

أ�ش�شه معماريون عباقرة من اأمثال اأحمد  ملّحاً يف اإيجاد طراز جديد، و�ش������ع ا

اآغا واملعمار ال�شهري �ش������نان وتلميذه داوود اآغا. ومل تخرج الوظائف املعمارية 

 باحث واآثاري ومفكر �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي

❁

˜

العمارة والفنون

يف الع�رص العثماين

❁❁

د.عفيف بهن�سيد.عفيف بهن�سي
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ول   322008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

ع������ن تلك التي انت�رست قبل الع�رس العثماين 

بل ا�ش������تمر امل�ش������جد من اأهم هذه املن�شاآت، 

وتاله الق�رس واملدر�ش������ة واخل������ان واحلمام 

�شبلة.  واالأ

أب������رز معامل هذا النظ������ام املعماري  ومن ا

العثماين اجلديد، القبة الوا�ش������عة التي كرث 

ا�شتعمالها يف املباين، تقوم بوظيفة معمارية 

�شاءة التي  هي تغطية لف�شاء وا�ش������ع، ثم االإ

تنفذ من خالل نوافذ رقبة القبة، واأ�شبحت 

أ�شبه بقلم الر�شا�س، وتعددت  املئذنة رحميًة ا

امل������اآذن يف اجلامع الواحد حتى بلغت اأحياناً 

حمدية. �شت ماآذن يف جامع االأ

وتتجلى خ�شائ�س هذه العمارة برتا�شها 

ككتل������ة معمارية �ش������خمة ومرتفع������ة بتدرج 

من�ش������جم، وتتخل������ل واجهاته������ا ال�ش������بابيك 

وال�شم�شيات والدعائم، وتتّوجها قبة رئي�شية 

تعتم������د على جمموع������ة من القب������اب، ولقد 

بلغ������ت يف جامع ال�ش������ليمية يف اأدرنة 31.5 

مرتاً وتك�ش������ى القباب العثمانية ب�شفائح من 

أ�شطوانية مائلة  الر�ش������ا�س وتقوم فوق رقبة ا

قلي������اًل زودت بفتحات، وحتم������ل هذه القبة 

املركزية دعائم �شخمة. وا�شتخدمت اأن�شاف 

القباب وفروعها لتغطي القطاعات املحيطة 

قوا�س هي من النوع املدبب  بالقبة. واأكرث االأ

أو الن�شف الدائري اأو املجزوء الذي ي�شتعمل  ا

بواب. يف اأعايل االأ

وكثرية هي العمد ذات التيجان املقرن�شة، 

بواب باملحاريب اجلانبية املزخرفة  وتزدان االأ

�رسطة الكتابية. واملقرن�شة، وباالأ

امل�ساجد

 امت������ازت العمارة العثماني������ة بزخارفها 

القا�شانية وبالنقو�س اجل�شّية. وكان تاأثريها 

وا�ش������حاً يف جمي������ع اأجزاء ال�ش������لطنة،حيث 

ظه������ر خمطط جديد لبناء امل�ش������جد يف هذا 

الع�������رس، فثمة ح������رم مرك������زي مغطى بقبة 

أو اأن�شاف  كبرية قد ت�شاعدها قباب �شغرية ا

قباب حتي������ط اأروقة ثالثي������ة، واأمام احلرم 

�ش������حن حماط باأروقة تغطى بقباب �شغرية 

منخف�ش������ة. ويتو�شط ال�ش������حن بركة وا�شعة 

ت�شتعمل للو�ش������وء، وقد يكون املخطط اأكرث 

ب�شاطة 

أبرز خ�ش������ائ�س امل�شجد يف الع�رس  ومن ا

العثماين �شكل املئذنة التي تقوم على قاعدة 

أ�ش������طوانية تقريب������اً تنتهي  مربع������ة وتنه�س ا

مبخروط عاٍل مغطى باألواح الر�شا�س ينتهي 

بجامور نحا�شي.

العمارة ال�سورية

أن�ش������ئ يف  عدد من امل�ش������اجد ال�ش������ورية ا

العه������د العثماين كان من اأقدمها ال�ش������ليمية 
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33 ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

ومن اأ�شخمها التكية ال�شليمانية، وجمموعة 

دروي�س با�شا وجامع �شنان با�شا، وجامع ال�شيخ 

حمي الدين بن عربي. وكثرياً ما ي�شاف اإىل 

أو م�شتو�شفاً اأو مكتبة  بناء امل�ش������جد مدر�شة ا

أو تكية، لكي تتما�ش������ى وظائف امل�ش������جد مع  ا

متطلبات الع�رس وحاجات املجتمع. 

بني������ة موؤلفة من  وثم������ة جمموعة م������ن االأ

أن�شاأها وايل  م�شجد وتربة ومدر�شة و�شبيل، ا

دم�شق دروي�س با�شا ر�شتم �شنة 979ه�/1571م 

وه������ي م�ش������هورة باألواح اخلزف الدم�ش������قي 

أك������رث جدرانه������ا الداخلية، يف  الت������ي تغطي ا

امل�شجد والرتبة وال�شبيل. وطراز عمارة هذه 

املجموعة عثماين �رسف.

ولي�س بعيداً عن الدروي�ش������ية يقوم جامع 

أن�شاأه  ال�شنانية ن�شبة للوايل �شنان با�شا الذي ا

�ش������نة 994ه�/1586م وهو مزين بالزخارف 

أي�شاً، حتى مئذنته اخل�رساء فهي  اخلزفية ا

أي�شاً. مك�شّوة باألواح اخلزف ا

ويف مدين������ة حلب م�ش������جد اخل�رسوية اأو 

اخل�رسوفية وحتمل ا�شم وايل حلب خ�رسوف 

با�ش������ا بناها له مواله فروخ بن عبد املناه يف 

العام 653 ه/ 1546م. ولقد افتتحت املدر�شة 

لتدري�س العلوم الدينية واالجتماعية. و�شمم 

هذا امل�ش������جد املعمار ال�ش������هري �ش������نان �شنة 

946ه�������/1537م. وهو من طالئ������ع اأعماله. 

يق������وم تخطي������ط ه������ذا امل�ش������جد ذي القبة 

الوحيدة على خمطط حرف T املقلوب، مع 

ة  ركان اخللفية عند ال�شفَّ قبة �شغرية يف االأ

ذات القباب اخلم�س، بق�شد زيادة امل�شاحة 

يف كال اجلانب������ني. ويتمي������ز فن������اء امل�ش������جد 

ب�شكله امل�ش������تطيل، ويحيط امل�شجد مدر�شة 

ودار للمرق ودار لل�شيافة مع حمامات غري 

مرتابطة مع ج�شم امل�شجد الذي بقي مهيمناً 

على هذه املجموعة املعمارية. وتنه�س املئذنة 

الر�ش������يقة العثمانية، اإىل اجلهة ال�ش������مالية 

الغربية. ويتق������دم احلرم رواق مقبب يحمي 

حجار  الباب املزين مع اأر�ش������ه املفرو�شة، باالأ

املتناوبة. اأما ال�ش������حن فلقد اأحيط باأروقة 

حممولة على اأقوا�س ن�ش������ف دائرية واأعمدة 

قوا�س غ������رف خلدمات  ب�ش������يطة، وخلف االأ

ثقافية دينية.

ويف حلب �ش������يد جممع العثمانية يف عهد 

وايل حلب عثمان با�شا عام 1140ه�/1730م، 

من مدر�شة وتكية، وم�شجد ذي حرم م�شقوف 

بقبة يتقدمه رواق موؤل������ف من ثالث قباب، 

وعل������ى جانبي احلرم اإيوانان. اأما ال�ش������حن 

فهو م�شرتك مع �ش������حن املدر�شة ويحيط به 

رواق متتد وراءه حجرات الدرا�شة وال�شكن، 

ويبلغ عددها اأربعني غرفة، واليختلف طابع 

هذا املبنى ومئذنته عن الطابع العثماين.
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ويف مدين������ة حم�������س كان 

جامع خالد ب������ن الوليد تربة 

أو م�ش������هداً للبطل ال�شحابي  ا

خالد ب������ن الوليد، ويف العهد 

العثم������اين اأعيد اإن�ش������اوؤه كلياً 

يف  العثماين  الطراز  ح�ش������ب 

العام، وهو موؤلف من �شحن 

47×36م حتيطه اأروقة وحرم 

مربع ط������ول �ش������لعه 30.5م 

تعل������وه ت�ش������ع قب������اب، ويبل������غ 

ارتفاع القبة الو�شطى ثالثني 

ترتكز  قطره������ا 12م،  م������رتاً 

أرب������ع ركائز �ش������خمة،  عل������ى ا

ويف اجله������ة القبلي������ة ثالث������ة 

حماري������ب، اأجمله������ا املحراب 

أم������ا املنرب فلقد  و�ش������ط، وا االأ

أن�ش������ىء بالرخ������ام املزخرف،  ا

ويف الزاوية ال�شمالية الغربية 

�رسي������ح رخام������ي خلال������د بن 

الولي������د، تعلوه قبة خ�ش������بية. 

ول  وثمة �رسيحان اآخران، االأ

لعبد الرحمن بن خالد والثاين 

لعبد اهلل ابن عمر ابن اخلطاب.

وميتاز هذا اجلامع مبئذنتيه ال�شامقتني 

امل�شلعتني، وباأحجاره ذات املداميك املتناوبة 

�شفر. �شود واالأ بلونني االأ

يف ب������ريوت الت������ي كانت ج������زءاً من بالد 

ال�شام، عدد من امل�شاجد الهامة نذكر منها، 

اجلام������ع العمري الكبري، وه������و بناء تاريخي 

يحمل ا�شم اخلليفة عمر.وقد متَّ ترميمه يف 

الع�رس العثماين.
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3� ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

مري  وجامع ال�رسايا ويعرف با�شم جامع االأ

من�شور ع�ش������اف. وقد �شيد �ش������نة 990ه�/

1580م، ويقع عند مدخل �شوق �رس�شق.

وم�ش������جد النوف������ره ويق������ع ق������رب �رساي 

مري منذر بن �شليمان  أن�شاأه االأ احلكومة ولقد ا

املتوفى �شنة 1041ه�/1632م. وميتاز بوجود 

نواف������ري يف �ش������حنه ومنها جاءت ت�ش������ميته. 

وزاعي. وم�شجد االأ

التكايا

أن�شاأ ال�شلطان �شليم �شنة 925ه�/1518م  ا

م�شجداً وتكية وتربة يف منطقة ال�شاحلية، 

تكرمي������اً لل�ش������ويف حم������ي الدين ب������ن عربي 

ت638ه�/1240م.

اأما اجلامع فهو موؤلف من �شحن حماط 

باأروقة، ومن حرم موؤلف من جمازات موازية 

للقبل������ة. وترتفع يف اجلام������ع مئذنة عثمانية 

وىل م������ن نوعها. والتكي������ة هي بيت  ه������ي االأ

املرق يوزع على الفقراء، لذلك فاإنها مزودة 

مبطبخ وغرف للموؤن. ولقد مت بناوؤها �ش������نة 

ال�رسيح  ج������دران  ويزين  922ه�������/1515م. 

الذي دفن فيه ال�شيخ حمي الدين بن عربي، 

ألواح القي�ش������اين من  ندل�ش������ي، ا ال�ش������ويف االأ

ال�شناعة الدم�ش������قية، وكذلك جدران حرم 

اجلامع. ولق������د زود امل�ش������جد بناعورة ذات 

بكرات، مازالت قائمة حتى اليوم.

أم������ا التكي������ة الت������ي اأجن������زت يف عهد   ا

ال�شلطان �شليمان1546م كان قد اأمر ببنائها 

أوالً والده ال�شلطان �شليم فاحت ال�شام وم�رس.  ا

واأ�رسف على بناء هذه التكية الرائعة املهند�س 

الدم�شقي العطار، ولكن ت�شميم البناء يعود 

اإىل املعمار ال�شهري �شنان الذي رافق ال�شلطان 

�ش������ليم يف زيارته اإىل بالد ال�شام وم�رس عند 

الفتح العثماين. 

التكية ال�ش������ليمانية بناء �شخم يف مدينة 

دم�ش������ق يتاألف من عدد من املباين امل�شتقلة. 

أبعاده  يحي������ط به������ا جميع������اً �ش������ور مرتف������ع ا

125×94م، ومدخل التكية الرئي�شي يقع يف 

ال�شمال، تعلوه قبة حممولة على اأعمدة، وثمة 

باب اأ�ش������بح اأكرث ا�شتعماالً ينفتح من الغرب، 

خمرتقاً ال�شحن ومت�ش������اًل بباب اآخر ينفتح 

على ال�شوق واملدر�شة. ولقد غطت احلدائق 

بنية التي  �شجار جميع الفراغات بني االأ واالأ

تتقدمها اأروقة م�ش������قوفة بقباب منخف�ش������ة 

وخلفها قاعات م�شقوفة بقباب مماثلة اأكرث 

ارتفاعاً يتخللها ذوؤابات املداخن على �ش������كل 

ماآذن �ش������غرية، ويبدو امل�ش������هد رائعاً عندما 

قوا�س  يتناغم �شكل القباب املتكرر، مع �شكل االأ

بنية التي  روق������ة يف جميع االأ فوق اأعمدة االأ

يواء امل�ش������لني واملتعلمني  كانت ت�ش������تعمل الإ

بني������ة الواقعة يف  طعامه������م، وجمي������ع االأ والإ
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الق�ش������م ال�ش������مايل توؤكد هذه الوظائف التي 

ن. ألغيت االآ ا

أما امل�ش������جد فيقع يف منت�ش������ف الق�شم   ا

القبلي اأي اجلنوبي من ال�شحن، وهو حرم، 

و�ش������حن هو �ش������حن التكية امل�شرتك. وهذا 

احلرم مربع ال�ش������كل طول �شلعه �شتة ع�رس 

م������رتاً تغطيه قب������ة عالية ذات قطر وا�ش������ع 

وعن������ق موؤلف من عدد م������ن النوافذ املغطاة 

أربعة اأقوا�س  ا بالزجاج املع�شق.ويحمل القبة 

حممولة عل������ى اأركان اجل������دران يف زواياها 

مثلثات كروية، ويعلو ج������دران احلرم نوافذ 

أم������ا واجهات احلرم  كانت حمالة باملع�ش������ق. ا

من اخلارج فه������ي موؤلفة م������ن مداميك من 

�ش������ود ب�ش������كل متناوب،  بي�س واالأ احلجر االأ

وهو طابع جمي������ع جدران هذه التكية. ولعل 

هذا الت�ش������كيل البديع كان مطابقاً لت�ش������كيل 

بلق الذي  املباين اململوكية، وبخا�شة ق�رس االأ

أن�ش������اأه امللك الظاه������ر بيرب�س، وكان  كان قد ا

ال�شلطان �شليمان قد اأعاد ا�شتعمال حجارته 

يف نف�س موقع التكية. وينفتح حرم امل�ش������جد 

على ال�ش������حن بباب رائ������ع الزخرفة تتقدمه 

مظل������ة �ش������خمة حممولة عل������ى اأعمدة ذات 

تيجان مقرن�شة مل�ش������اء، واملظلة موؤلفة من 

ثالث قباب، ويتقدم املظلة رواق اأقل ارتفاعاً 

حممول على قناطر ذات اأعمدة �شخمة.

ويبدو تاأثري املعمار �ش������نان وا�ش������حاً يف 

�شكل القباب ويف �ش������كل املئذنتني الواقعتني 

يف زاويتي اجلدار ال�ش������مايل للم�شجد، وهما 

أ�شطوانيتني يعلوهما  م�شلعتان ولكن تبدوان ا

قمع خمروطي من الر�ش������ا�س، ولكل مئذنة 

�رسفة حممولة على م�شاند من املقرن�شات. 

ويف داخل امل�ش������جد حمراب تعل������وه زخارف 

حجرية مقرن�شة واإىل جانبه منرب رخامي.

ويف مدر�شة التكية اإىل ال�رسق، بناء م�شتقل 

مل�ش������جد خا�س بها ميتاز بزخارفه الوفرية، 

ور�شاقة بنائه، وجمال بابه ونوافذه.

أروع ما مييز هذه التكية هو الزخارف  اإن ا

أو التي تزين  بواب والنواف������ذ، ا الت������ي تعلو االأ

جدران امل�ش������جدين من الداخل على �ش������كل 

ألواح  �ش������جاجيد، وهذه الزخارف موؤلفة من ا

خزفية �ش������نعت كلها يف دم�ش������ق، وهي ذات 

آنية،  موا�ش������يع زخرفية نباتية وكتاب������ات قرا

خ�������رس وبع�������س اللون  زرق واالأ بلون������ني؛ االأ

ألواح  حم������ر الرّم������اين، الذي امتازت ب������ه ا االأ

اخلزف الدم�شقي والتي مييزها عن اخلزف 

الرتكي.

أم������ا املدر�ش������ة وال�ش������وق، فلقد �ش������كلتا  ا

جمموعت������ني م�ش������تقلتني ع������ن التكي������ة واإن 

روقة.  وّحدتهم������ا الزخ������ارف والقب������اب واالأ

وت�شتعمالن اليوم �شوقاً للفنون اليدوية. 
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ويف مدينة املعرة،التكية املرادية ن�ش������بة 

اإىل بانيه������ا مراد با�ش������ا جلبي �ش������نة 923ه� 

قامة، مع  � 1516م وه������ي تكية لل�ش������الة واالإ

م�شجد وحمام وفرن للخبز ومدار ماء و�شوق 

جتارية.

تق������ع التكي������ة يف مدينة مع������رة النعمان � 

مدينة اأبي الع������الء املعري، وهي تقابل خان 

أ�ش������عد با�ش������ا. ولقد مت ترميمها واأ�شبحت  ا

ثرية يف  متحفاً يحوي روائع املكت�ش������فات االأ

املنطقة وخا�شة الف�شيف�شاء.

وم�ش������احة املبن������ى 70×80م بارتف������اع 7 

اأمتار، وهو حجري متقن ال�ش������نع، له مدخل 

ذو قنطرة مزخرفة تت�ش������ل بالبناء املرافق؛ 

وهي احلمام وال�ش������وق والفرن وامل�شتودعات 

ودورات املياه

ثري������ة التي  وم������ن املب������اين العثماني������ة االأ

مازال������ت قائم������ة، تكي������ة الوايل مراد با�ش������ا 

976ه�������/1568م، وهي موؤلفة من م�ش������جد 

وتربة ت�ش������م رفات الوايل. وامل�ش������جد موؤلف 

من حرم و�ش������حن حتيطه غرف للتكية واإىل 

جانب احل������رم مئذنة. وت�ش������مى هذه التكية 

با�شم النق�شبندي ن�ش������بة للطريقة ال�شوفية 

املعروفة. 

خال�شية وتن�شب اإىل  ويف حلب التكية االإ

ال�شيخ اإخال�شي اخللواتي وقد عمرها الوزير 

حممد با�شا يف عام 1044ه/ 1634م.

اخلانات 

اإن ع������دد اخلانات الوافرة التي كانت يف 

دم�ش������ق ومازال القليل منها باقياً، يدل على 

م������دى ازدهار احلياة االقت�ش������ادية والتبادل 

التج������اري ب������ني دم�ش������ق وغريها م������ن املدن 

�شالمية، وبخا�شة  أو العوا�ش������م االإ ال�شورية ا

املدينتني املقد�ش������تني مك������ة املكرمة واملدينة 

املن������ورة، فلقد كانت موا�ش������م احل������ج ذهاباً 

وعودة هي من اأخ�ش������ب املوا�ش������م واأطولها، 

ولقد اأثرت الظروف ال�شيا�شية واالقت�شادية 

يف الدول املجاورة ويف �شورية، على املوا�شم 

االقت�ش������ادية، مما نراه وا�شحاً يف تزايد اأو 

اإهمال اخلانات عرب التاريخ.

أ�شعد با�شا  أبرز هذه اخلانات خان ا ومن ا

وه������و اآبدة معمارية تفوق نظائرها يف جميع 

أنح������اء البالد التي انت�������رست فيها اخلانات  ا

�شالمية. االإ

أن�ش������ئ ه������ذا اخلان يف ع������ام 1159ه�/ ا

1743م وانتهى بن������اوؤه عام 1172ه�/1756م 

أ�ش������عد با�شا  وهو ملك خا�س لوايل دم�ش������ق ا

العظ������م ثم انتقلت ملكيته فيما بعد اإىل عدد 

ثار  م������ن التجار، ثم ا�ش������تملكته مديري������ة االآ

موؤخراً.

يقع هذا اخلان يف �شوق البزورية ال�شهري 

حي������ث باعة العطارة وال�ش������كاكر، اإىل جانب 
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أن�ش������ئ يف عهد نور الدين بن  حمام تاريخي ا

زنكي. وتبلغ م�ش������احة هذا اخلان 2500م2، 

وميتاز بواجهة عري�ش������ة يف و�ش������طها بوابة 

�ش������خمة مزخرفة، يعلوها �شاكف مزخرف 

بقو�شني بارزين مت�شابكني وفوقهما جتويف 

من املقرن�ش������ات يحيطه قو�������س مركب من 

أ�شود  أبي�س وا اأحجار مت�شابكة م�شننة بلونني ا

متناوبني، وفوقه نافذتان وعلى جانبي القو�س 

�ش������فل  على نوافذ م�ش������تطيلة، ومن االأ من االأ

فتحتان مزودت������ان بف�ش������قيتني. ويف واجهة 

البن������اء اجلنوبية الغربي������ة 31 خمزناً. وبعد 

دهليز عري�س ي�ش������توعب غرفتني للحرا�شة 

وم�شعدي الدرجتني، ن�ش������ل اإىل باحة ذات 

أنها كانت مغلقة  فتحة �شماوية دائرية توحي ا

بقبة، ويف و�شط الباحة بركة مثمنة. وجدران 

الباحة التي ت�ش������كل واجه������ات الغرف مبنية 

بي�س مبداميك متناوبة.  �شود واالأ باحلجر االأ

ويحيط الفتحة ال�شماوية ثماين قباب تغطي 

الباحة عدا مركزها مب�شاحة 729م2. ولقد 

اأعيد ترميم بع�س هذه القباب موؤخراً. وهي 

ترتفع ع�رسين مرتاً.

ويتاألف هذا اخلان من طابقني؛ الطابق 

ال�ش������فلي ويحوي واح������داً وع�رسي������ن خمزناً 

اأكرثها م������زّود مب�ش������تودعات. ويف الق�ش������م 

ال�ش������مايل الغربي م�شجد �ش������غري ينفتح اإىل 

خارج اخلان.

ويتاألف الطابق العلوي من اأروقة م�رسفة 

أربعون غرفة،  على الباحة، وخلفها خم�شة وا

وجناح للمراحي�������س. وجميع الغرف مغطاة 

أبواب ونوافذ مازالت  بقباب �ش������غرية، وذات ا

حتتفظ باأ�شالتها مع اأقفالها.

اإن واجهة هذا اخلان وم�شهده الداخلي 

عجاب بروعة الزخرفة والتن�ش������يق  يثريان االإ

اللوين، مع درا�شة رائعة للف�شاء الداخلي.

خرى اخلانات الأ

أن�شئت يف العهد  بلغ عدد اخلانات التي ا

العثماين ثالثة وثمانني خاناً، ومن اخلانات 

التي تع������ود اإىل هذا الع�رس، خان اخلياطني 

أن�ش������اأه الوايل العثماين �ش������عبان اأحمد  الذي ا

�شم�ش������ي با�ش������ا �ش������نة 1556م، فاإنه يقع يف 

�ش������وق اخلياطني وكان ا�شمه خان اجلوخية. 

وهو موؤلف من بواب������ة مزخرفة، ودهليز يف 

طرفيه درج وقاعة وا�شعة، لعل اأحدها كانت 

مطبخاً. وينتهي الدهليز بباحة م�ش������تطيلة 

موؤلف������ة من مربعني، وحماطة ب������رواق، ولعل 

أثر وا�ش������ح  الباحة كانت مغطاة بقبتني لهما ا

يف زوافر واأركان القب������اب املتبقية. ويحيط 

بالباحة اثنتي ع�رسة غرفة، كل غرفة موؤلفة 

من ق�شمني تعلو كل واحدة قبة. اأما الطابق 

العل������وي ف������كان موؤلفاً من ع������دد مماثل من 

الغرف التي يتقدمها رواق مقبى يدور حول 
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الباح������ة وي�رسف عليه������ا. ويعترب هذا اخلان 

اأقدم اخلانات العثمانية يف دم�شق.

أم������ا خان احلري������ر الذي يقع يف �ش������وق  ا

موي الكبري، فلقد  احلرير، جنوبي اجلامع االأ

أن�ش������اأه �ش������نة 982ه�/1573م دروي�س با�شا،  ا

ويطلق عليه ا�شم قي�شارية دروي�س با�شا. وقد 

اأوقفه ل�شالح جامع الدروي�شية وملحقاته.

وتبل������غ م�ش������احة ه������ذا اخلان الوا�ش������ع 

2500م2، وتنفتح بوابة اخلان املزخرفة من 

طرف الواجه������ة املبنية من مداميك متناوبة 

�ش������ود،  بي�س واالأ م������ن احلج������ر النحت������ي االأ

ويحي������ط باخل������ان خارجياً �ش������بعة وع�رسون 

خمزناً، وعندما تتجاوز البوابة وبعد اخرتاق 

الدهليز املغطى بقبتني مت�شالبتني، ن�شل اإىل 

الباحة املك�شوفة املحاطة بت�شعة ع�رس خمزناً 

لكل خمزن م�شتودع. ويف و�شط الباحة بركة. 

ويغطى املخازن قبوات �رسيرية اأو مت�شالبة، 

�شود، وفوق  وهي مبنية من احلجر النحتي االأ

أبوابها ونوافذه������ا اأقوا�س مزينة مبنحوتات  ا

بديعة.

ون�ش������عد اإىل الطابق العلوي من درجتني 

يف الدهليز، ون�ش������ل اإىل رواق حميط مغطى 

باأربع واأربعني قبة �شغرية، وخلفه تقوم اثنتان 

وخم�ش������ون غرفة مغطاة بقب������وات �رسيرية، 

وثمة غرفة وا�شعة تخرج من خمطط اخلان 

يف الزاوية ال�ش������مالية ال�رسقي������ة وتقوم فوق 

ر�شي. خمزن يف الطابق االأ

ومبقت�ش������ى  1006ه�/1593م  ع������ام  يف 

وقفي������ة م������راد با�ش������ا مت بناء قي�ش������ارية ابن 

القطان التي ت�ش������مى خان ال�شابون.. وخان 

املرادية الذي ي�شمى البز�شتان.

كان خ������ان املرادية موقوف������اً على فقراء 

احلرم������ني ال�رسيف������ني ويقع غرب������ي اجلامع 

أب������واب وهو موؤلف من  موي. وله خم�ش������ة ا االأ

بناء مربع وملحق م�ش������تطيل، ويتاألف البناء 

املربع من باحة مربعة حماطة باأربعة وع�رسين 

خمزناً عدا ثالث������ة وع�رسين خمزناً خارجياً. 

أما امللحق فهو دهليز ي�ش������كل مدخاًل خلان  ا

اجلمرك.

و خان اجلمرك من من�شاآت الوايل مراد 

با�شا �شنة 1596م وهو يختلف مبخططه عن 

جمي������ع اخلانات، اإذ ميتد على �ش������كل زاوية 

قائمة من دخلة ال�شليمانية اإىل �شوق احلرير 

باجت������اه ال�رسق. ولقد ورد و�ش������فه يف وقفية 

مراد با�ش������ا و�شفاً دقيقاً مع و�شف املرادية، 

وهو يت�ش������من ثالثة وخم�ش������ني خمزناً كبرياً 

وثمانية خمازن �ش������غرية، وتقوم بني املخازن 

أقوا�شا ي�شتند عليها ترو�س  ع�شادات حتمل ا

حتمل ت�شع قباب ذات رقاب ونوافذ.

وال بد اأن نتذكر خان �شليمان با�شا الذي 
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يقع يف �ش������وق مدحت با�شا ومبني مبداميك 

بي�ش������اء و�ش������وداء بالتن������اوب. وه������و كباقي 

اخلانات هند�ش������ة. وميتاز بباحة م�ش������تطيلة 

آثارهما  كانت مغط������اة بقبتني زالتا ومازالت ا

باقية. وحول الباحة تقوم �شبع ع�رسة غرفة 

وخمزن واإ�شطبل ودورتان للمياه.

أم������ا الطابق العلوي فهو موؤلف من رواق  ا

مغط������ى بقبوات مت�ش������البة وحماط بت�ش������ع 

وع�رسي������ن غرفة ذات نوافذ م������ن الطرفني؛ 

الداخل������ي واخلارجي، وله������ذا اخلان ثالثة 

أبواب تقع يف الزاوية اجلنوبية الغربية، لقد  ا

أ بناء هذا اخلان باأمر الوايل �ش������ليمان  ابت������دا

با�شا العظم �ش������نة 1145ه�/1732م وانتهى 

1150ه�/1736م.

وب�ش������بب موقع حلب التجاري واإنتاجها، 

جنبية مركزاً لها يف  اأقامت القن�ش������ليات االأ

اخلان������ات العثمانية، وكان له������م فيها قاعة 

قامة القن�ش������ل. وتو�ش������عت املدينة  متميزة الإ

وكان فيه������ا 22 حياً وبالقرب من 1335 داراً 

و272 جامع������اً و35 ق�������رساً و68 خاناً و187 

قي�شارية و64 حماماً.

واإث������ر زل������زال 1822 دم������رت اأكرث هذه 

املن�شاآت وابتدئ باإن�ش������اء اأحياء جديدة مثل 

العزيزية واجلميلية. ومن هذه اخلانات:

أن�ش������ئ ع������ام 948ه�/ خان النحا�ش������ني ا

1539م وكان مقر قن�ش������لية البنادقة.. وهو 

بحالة جيدة.

أك������رب خانات حلب  وخ������ان اجلمرك من ا

�ش������بق اإبراهيم خان زاده.  أن�ش������اأه ال�شدر االأ ا

وي�شم خم�شني خمزناً �شفلياً و�شبعة و�شبعني 

أربع خمازن كانت  خمزناً علوي������اً. وقرب بابه ا

مقر �رسكة الهند ال�رسقية وقن�شل بريطانيا. 

وملحق باخلان قي�ش������ارية ت�ش������م 23 خمزناً. 

وميتاز بجمال مدخله.

أن�ش������ئ عام 922 ه�/  وخ������ان خاير بيك ا

1515م، موؤل������ف من ثالثة خانات مت�ش������لة، 

حتيط به زخارف هند�شية ورنوك مملوكية، 

أ�ش������هم يف  وخاي������ر بيك هو وايل حلب الذي ا

ت�ش������ليم املدين������ة لل�ش������لطان �ش������ليم 923ه�/

1516م.

وخان ال�ش������ونة يتاألف من قي�شارية على 

�ش������كل �ش������وقني وهي من اأوقاف اخل�رسوية، 

ولقد ا�ش������تكملت خانا �ش������نة 954ه�/1546م 

ويف عام 1980م �ش������ارت �ش������وقاً لل�شناعات 

ال�شعبية بعد ترميمها. وهي تقع جتاه مدخل 

قلعة حلب.

أن�شئ �شنة 1093ه�/ وخان الوزير الذي ا

1683م. ويقع بني القلع������ة واجلامع الكبري. 

أل������ف هذا اخلان من باحة �ش������ماوية ويف  ويتا

و�ش������طها م�ش������جد، حتيط بالباح������ة مبا�رسة 
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ر�شي، اأما يف الطابق  املحالت يف الطابق االأ

العلوي، فتف�شلها اأروقة حممولة على قناطر 

ت�������رسف على الباح������ة. وميتاز ه������ذا اخلان 

ببوابت������ه املزخرفة باأروع الزخارف احلجرية 

من اخلارج ومن الداخل. 

وخ������ان اجلمرك من اأكرب اخلانات، ويقع 

يف �ش������ويقة عل������ي وين�ش������ب اإىل حممد علي 

�شبق اإبراهيم خان زادة،  ال�شهيد،ال�ش������در االأ

ر�شي  وي�ش������م خم�ش������ني خمزناً يف الطابق االأ

و�شبعة و�ش������بعني خمزناً علوياً، عدا اإ�شطبل 

فوق قي�شارية ي�شم 23 خمزناً. وثمة م�شجد 

كان وال �شك يف و�شط فناء اخلان.

ميتاز ه������ذا اخل������ان بزخ������ارف مدخله 

احلجرية وبنقو�س اأعمدة ال�ش������بابيك املطلة 

على فن������اء اخلان، اأما خان ق������ورت بك ابن 

أن�ش������ئ يف مطلع  ال������وايل خ�رسو با�ش������ا فلقد ا

القرن ال�ش������اد�س ع�������رس، وهو م������ن الفنادق 

ر�شي موؤلف من فناء  ال�شخمة. والطابق االأ

وا�شع تتو�ش������طه بركة ثمانية وحتيطه اأروقة 

تتقدم خم�شة وع�رسين غرفة، وينفتح الفناء 

من ال�شمال مدخل �شخم كما ينفتح باب من 

اجلنوب على خان �شغري.

وثمة بناء متميز هو بناء اإب�ش������ري با�ش������ا، 

جممع وقفي متكامل موؤلف من جامع وخان 

وم�شبغة وثالث قي�شاريات وقهوة ذات اأعمدة 

أن�شئ �شنة 1064ه�/1653م. وقبة ولقد ا

يقع خان امل�شيق يف حمافظة حماه قريباً 

أن�شئ  من قلعة امل�ش������يق، وهو خان عثماين ا

يف عهد ال�شلطان �ش������ليمان القانوين، عّمره 

حممد اآغا قزالر، وقريب������اً منه جامع مازال 

قائماً وقد مت ترميمه.

وي�شغل هذا اخلان م�شاحة وا�شعة ت�شل 

اإىل �ش������بعة اآالف مرت مربع، وخمططه مربع 

طول �ش������لعه 83 مرتاً يتو�ش������طه فناء وا�شع 

رب������ع قاعات وغرف  حتيطه م������ن جهاته االأ

وا�شعة. ويف ال�ش������لع ال�شمايل ينفتح املدخل 

الرئي�ش������ي للخان، وعل������ى جانبيه �ش������ّفتان 

حجريت������ان وغرفتان تنفتح������ان على الفناء، 

ومنهما ينبثق من ال�رسق والغرب اأهم اأجزاء 

ه������ذا اخل������ان، اجلناحان الطويالن ب�ش������كل 

متناظر.

وجمي������ع القاع������ات والغ������رف مبنية من 

احلجارة ال�ش������خمة وتغطيها اأقبية برميلية 

ال�شكل، حتملها عقود حجرية ن�شف دائرية 

وهي م������زودة جميعه������ا باملواق������د احلجرية 

الكبرية، وامل�شاطب العري�شة لراحة احلجاج 

وامل�ش������افرين ولنومهم، ولكل جمموعة موقد 

للطبخ وثمة كوة تنفتح على الفناء.

ولق������د مت ترميم ه������ذا اخلان واأ�ش������بح 

ثار  متحفاً منذ العام 1982 ي�ش������م روائع االآ

والف�شيف�شاء اخلا�س باملنطقة. 
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 ويف طرابل�س-لبن������ان خ������ان اخلياطني 

وخان امل�رسيني ويعودان اإىل هذا الع�رس.

و القي�ش������ارية بن������اء �ش������غري موؤل������ف من 

طابق������ني ح������ول باح������ة مربع������ة ويف الطابق 

العلوي رواق مغطى باإحدى ع�رسة قبة. وثمة 

بناء متميز هو بناء اإب�شري با�شا، جممع وقفي 

متكام������ل موؤلف من جامع وخان وم�ش������بغة 

وثالث قي�ش������اريات وقهوة ذات اأعمدة وقبة 

أن�ش������ئ يف مدينة حلب �شنة 1064ه�/ ولقد ا

1653م.

عمارة البيوت 

البيوت ال�شامية يف الع�رس العثماين مازال 

اأكرثها قائماً، حتوي غرفاً عالية ال�ش������قوف 

ت�ش������مى القاعة، مزينة جدرانها و�ش������قوفها 

باخل�شبيات امللونة ملوا�شيع خمتلفة؛ بع�شها 

أوان ومزهريات  أو ا م�ش������اهد مدن �ش������غرية، ا

فيه������ا ورود، موؤطرة كله������ا بزخارف جمردة 

أو نباتية. اأكرثها بارز بفعل عجائن  هند�شية ا

أ�شود  تلون اأو تذهب، ثم حتدد وتكحل بلون ا

آية فني������ة رائعة، تزيدها روعة وغنى  فتبدو ا

زخارف حجرية وف�شقيات رخامية، و�شيالن 

مي������اه جداري������ة ت�ش������مى �شل�ش������بيل، وحتيط 

ب������واب من الداخ������ل واخلارج  النواف������ذ واالأ

اإطارات حجرية مزخرفة بعنا�رس هند�ش������ية 

منزل������ة مبالط مل������ون على احلجر ي�ش������مى 

بل������ق. وتنفتح هذه ال�ش������الة املرتفعة عن  االأ

أي�ش������اً  ر�������س، على اإيوان مرتفع مزخرف ا االأ

بخ�ش������بيات ملونة �ش������قفية، وبك�شوة حجرية 

يوان بدوره على  جدارية مزخرفة. وينفتح االإ

فناء رحب تتو�شطه بركة ماء وا�شعة، وحولها 

أ�شجار الليمون وعرائ�س اليا�شمني والزهور  ا

املختلف������ة. واإذا وقفنا الي������وم يف جولتنا عرب 

أو  العم������ارة العربي������ة، اأمام البيت ال�ش������امي ا

العمارة ال�شامية.

 البي������ت ال�ش������امي، بيت مغلق ملت�ش������ق 

بغ������ريه من البي������وت يف حلمة كاملة ت�ش������كل 

ن�ش������يج عمران املدينة، ولقد بدا من خارجه 

بواجه������ات متوا�ش������عة، اإال من باب خ�ش������بي 

مزخرف جميل، ال يجانبه نوافذ اأو فتحات 

وا�ش������حة، ولكن من الطابق العل������وي البارز 

تنفتح �شبابيك ذات م�رسبيات م�شبكة بارزة. 

وت�ش������طف هذه البيوت على طريف حارات، 

اأي طرق������ات �ش������يقة تكاد تغطيه������ا بروزات 

البي������وت وم�رسبياتها، وق������د تغطيها قناطر 

تعلوها غرف تتبع اأحد البيوت، وت�شمى هذه 

القناطر ال�شيباط.

وعندما ينفتح الباب اأمام الداخل، فاإنه 

ال ب������د اأن ميرَّ بدهليز طوي������ل هابط باجتاه 

فن������اء الدار الذي ي�ش������مى الدي������ار، وقبل اأن 

ي�ش������ل الداخل اإىل الفناء، فقد يجد �ش������لماً 
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خ�شبياً يو�شله اإىل الطابق العلوي. ويتو�شط 

الفن������اء بركة ماء ت�ش������مى »البح������رة« تتدفق 

منها املياه، ويف اأنحاء الفناء املك�ش������وة اأر�شه 

باحلج������ارة املر�ش������وفة باألوان وت�ش������كيالت 

هند�ش������ية خمتلفة، اأحوا�س لنباتات الزينة؛ 

منها رياحني وزهور ويا�شمني وفل و�شم�شري 

أ�شجار الليمون والنارجن،  �ش������اليا. ومنها ا واالأ

ه������ذه النبات������ات التي جتعل الفن������اء حديقة 

تفوح منها الروائح الذكية، فتمالأ البيت كله 

باأريجها.

يوان فهو غرفة بدون جدار رابع،  اأما االإ

تنفتح على الفناء، ب�شقفها العايل وقنطرتها 

يوان، ولقد زّينت القنطرة  التي ت�شكل تاج االإ

بل������ق، ويعنى احلجر  باإط������ار من احلج������ر االأ

املزخرف بطريقة احلفر والتغطية مبالط، 

أ�ش������به  مع ت�ش������كيله بزخارف هند�ش������ية هي ا

بزخ������ارف قطرة الثل������ج، وال ن������رى زخرفة 

خرى. كذلك زخرف بطن القنطرة  ت�شابه االأ

بل������ق، ال������ذي عرف يف بالد ال�ش������ام منذ  باالأ

الع�رس اململوكي القرن12�15.

يوان زخارف خ�شبية ملونة  ويعلو �شقف االإ

يوان عن  ت�ش������مى العجمي، وترتفع اأر�س االإ

م�شتوى اأر�س الفناء مبا يعادل 40�شم وعلى 

جدرانه اجلانبية تنفتح �ش������بابيك ال�شالتني 

اجلانبيتني وبينها امل�ش������اكي ج. م�شكاة وهي 

حمراب �شغري يو�شع امل�شباح فيه.

أما ال�ش������التان اجلانبيت������ان، وقد تكون  ا

أي�ش������اً، وت�ش������مى  واح������دة، فه������ي مرتفع������ة ا

أو  »القاعة«، وق������د تكون موؤلفة من جناحني ا

ثالثة وي�ش������مى كل جناح الّطزر وهو مرتفع 

عن اأر�س القاعة، التي ت�شتوعب يف و�شطها 

برك������ة ماء، وعلى اأحد جدرانها »�شل�ش������بيل« 

ماء، تن�ش������اب فيه املياه على �شفحة رخامية 

مر�ّش������عة. يزدان هذا ال�شل�ش������بيل بزخارف 

حجرية ملونة، حمفورة ونافرة�شمن اإطارات 

تعلوها اأقوا�س. يعت������رب مبجمله لوحة نحتية 

ثمينة.

ومع اأن املداميك ال�شفلى لل�شالة وباقي 

الغرف مبنية من احلجر ال�شخم املر�شوف 

أو  أبي�س ا �شفوفاً كل �ش������ف اأو مدماك بلون ا

ق�شام الو�شطى من  أ�ش������قر، فاإن االأ أو ا أ�ش������ود ا ا

أبواب  اجلدران، مك�شوة باخل�شب املوؤلف من ا

ألواح  اخلزائن التي ت�ش������مى »ي������وك« اأو من ا

�شاترة اأو من خزائن مكتبية مفتوحة. 

اإن جمي������ع الزخارف هي اإم������ا اأن تكون 

هند�ش������ية، وغالباً ما تكون نباتية م�ش������تعارة 

زه������ار، حم������ّورة بعيدة عن  وراق واالأ م������ن االأ

الواقع وال�شبه. ويعلو هذه الك�شوة اجلدارية 

الزخرفي������ة اإفريز يف�ش������لها ع������ن اجلدران 

فريز اأو على  ية البي�ش������اء. وحتت االإ اجل�شّ
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اأقوا�س املكتبات وال�شبابيك، كتابات باخلط 

أ�ش������عار ومدائح وتكرمي  اجلميل، هي غالباً ا

ل�شاحب امل�شكن، وتاأريخ لبنائه.

أما ال�شقف، فهو موؤلف من زخرفة مركزية  ا

حتيطه������ا ت�ش������كيلة متنوعة م������ن الزخارف، 

حتيطها اأفاريز عري�ش������ة تغطي ق�شماً كبرياً 

م������ن اأعلى اجلدران، ويف اأركان الغرف تنزل 

زخارف ركنية ت�شمى »ال�رساويل« هي امتداد 

الزخرفة ال�ش������قفية.وقد تكون غرف الطابق 

أي�شاً باخل�شبيات، ولكن  ر�شي، مزخرفة ا االأ

�شقفها غري مرتفع، بيد اأن اأر�شها تنه�س عن 

م�شتوى الفناء. ويف ال�شالة الكربى �شل�شبيل 

موؤلف من م�ش������ب ت�ش������يل عليه املياه حماط 

باإطارات حجرية واأعمدة جانبية، وتزخرف 

ال�شل�شبيل واجهة ال�شل�شبيل باحلجر امل�شقف 

أو نباتية.  وامل�ش������دف بت�شكيالت هند�ش������ية ا

وتت�شل مياه ال�شل�شبيل ال�شاقطة بربكة موؤلفة 

ع������ادة من الزخ������ارف الهند�ش������ية احلجرية 

والرخامية امل�شقفة بدقة واملجّمعة باإحكام.

بواب والطزرات املرتفعة،   اإن عتبات االأ

أ�ش������لوب ابتكره املعمار ال�شامي لتفادي  هي ا

تاأثري التي������ار الهوائي الب������ارد، الذي يت�رسب 

ماكن املنخف�ش������ة ع������رب الغرف، وتعرب  من االأ

هذه ال�شقالت م�ش������ّدات لهذا الهواء البارد 

أثره ال�شيئ. والرطب، يحمى ال�شاكن من ا

أي�شاً  أو الفناء الداخلي، حممي ا والديار ا

م������ن اأي تلوث خارجي، وحممي من التيارات 

نه مغل������ق ال ميكن اأن يكون ممراً  الب������اردة، الأ

لهذه التي������ارات، كذلك فاإن الهواء العلوي ال 

يهبط اإىل الفناء لعدم وجود فتحات متت�شه 

وحترك اجتاهه اإىل داخل البيت.

 ومن الع�رس العثماين نذكر اأهم البيوت 

من القرن الثام������ن ع�رس، ق�رس العظم وبيت 

ال�شباعي، يف حملة الدقاقني وبيت نظام يف 

حمل������ة مئذنة ال�ش������حم،وبيت الدحداح حارة 

اليهود، وبيت حورانية يف �ش������وق ال�ش������وف، 

وبيت املجلد يف القيمرية، وبيت خالد العظم 

يف �ش������وق �ش������اروجة وقد مت ترميمه واأ�شبح 

متحف������اً ملدين������ة دم�ش������ق يف ق�ش������م، ومركزاً 

للوثائق التاريخية يف ق�شم اآخر، ومكتب عنرب 

يف حملة مئذنة ال�ش������حم وقد اأ�ش������بح ق�رساً 

للثقافة

متت������از دور حل������ب بزخارفها اخل�ش������بية 

وببنائها احلج������ري املنحوت بزخارف رائعة 

غرا�س  وبات�شاعها التي ت�ش������توعب جميع االأ

ال�ش������كنية والعائلية، والتي حتيط فناء الدار 

ذي الربكة املرتفعة.

أ�ش������هر هذه ال������دور دار كبه ق 18م  ومن ا

ودار �شادر نهاية ق 17م. ونقلت منها قاعة 

اال�شتقبال اخل�شبية اإىل املتحف بحلب. ولها 
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اإي������وان كب������ري. دار بليط ق18م ودار با�ش������يل 

ق18. ودار دالل ق18 ومتت������از مب�ش������اطبها 

املعدة للمو�ش������يقيني. ودار وكيل وهي داران 

مت�شالن، ذات زخارف خ�شبية رائعة، نقلت 

اإح������دى الزخارف اإىل متح������ف برلني، يعود 

تاريخه������ا اإىل عام 1012ه�������/1603م. ودار 

�ش������ايغ ق17م ودار غزاله ق17م ولقد اأحلق 

بها حمام ذو خلوات ثمانية،. واأما دار رجب 

با�ش������ا ق16م فلم يبق منه������ا اإال ثالث غرف 

وواجه������ة. ودار غزال������ة يف حلب منوذج على 

أن�ش������ئت يف العام 1691م،  الطاب������ع العثماين ا

وحتوي فناء وا�ش������عاً جداً، تطل عليه واجهة 

حجرية مزخرفة، وم������ن ال�رسق ينفتح اإيوان 

كبري وغرف وا�ش������عة واإىل غرب الفناء قاعة 

رئي�شية متتاز بزخارفها اجلدارية اخل�شبية 

املطعمة بالذه������ب، واأحلق بهذه الدار حمام 

يحوي ثماين مقا�شري.

اأما دار اجقبا�س فاإنها تعود اإىل منت�شف 

الثام������ن ع�������رس ومتت������از بجدرانها  الق������رن 

ن مقر ملتحف  احلجرية املزخرف������ة، وهي االآ

التقاليد ال�شعبية يف حلب. 

الق�سور:

أ�شعد با�شا العظم  أن�ش������اأ ا يف مدينة حماة ا

�شنة 1153ه�/1740م ق�رساً موؤلفاً من القاعة 

�ش������طبل وم�ش������تودع العلف ورمم  الكربى واالإ

ن�شوح با�شا القاعة الكربى 1194ه�/1780م 

أ هذا ببناء الق�ش������م الثاين اال�شتقبال  ثم ابتدا

1195ه� /1781م. وتابع اأحمد موؤيد با�ش������ا 

بناء الق�ش������م العائلي و�شكنه مع اأعقابه حتى 

عام 1940م فا�شرتته الدولة لي�شبح مدر�شة 

حتى 1956م ثم اأ�شبح متحفاً.

ويتاألف من الق�شم اخلا�س حرملك وق�شم 

ا�شتقبال �شالملك ومن حمام واإ�شطبل.

ر�ش������ية باحة �ش������ماوية  ويف الطبق������ة االأ

واإي������وان ودهلي������ز. ويف الطبق������ة العليا باحة 

وقاعة ذات قبة. ويف و�ش������طها ف�شقية وعلى 

طرفيه������ا طزران، ولقد زخرفت هذه القاعة 

بزخارف جدارية حجرية مع �ش������قف خ�شبي 

ملون. وترتف������ع قبتها 16 م������رتاً، مرئية من 

جميع اأنحاء حماة.

أن�ش������ئ ق�رس �شنة 1163ه�/ ويف دم�شق ا

أ�شعد با�شا  1749م ليكون مقراً لوايل دم�شق ا

أ�ش������عد با�ش������ا على بناء  أنفق ا العظم،. ولقد ا

هذا الق�������رس اأمواالً كثرية، ولعله جمع بع�س 

آنئٍذ. أبنية دم�شق ا عنا�رس بنائه من اأطالل ا

وتق������وم عمارة هذا الق�������رس على تقاليد 

بناء البيت ال�شامي الذي يقت�رس جماله على 

الداخل، اأما خارجه فهو ب�شيط متق�شف اإال 

أ�شا�شي جميل. من باب ا

ويتاألف هذا الق�رس من ثالثة اأق�شام هي 
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ق�شم اال�شتقبال وق�شم املعي�شة وق�شم اخلدم 

ي�شاف اإىل ذلك احلمام واملراآب. 

أك������رب ق�ش������م يف الق�������رس ه������و ق�ش������م  اإن ا

املعي�ش������ة امل�ش������مى حرملك وم�ش������احته تزيد 

عن ثلثي م�ش������احة الق�رس، ويلحق به ق�ش������م 

اخلدم واإ�شطبل اخليل والعربات يف الزاوية 

ال�شمالية الغربية. وحول الفناء الوا�شع تقوم 

ي������وان الكبري، ومتتد  القاع������ات والغرف واالإ

اأمامه بركة طويلة �شبيهة بربكة جنة العريف 

يف غرناط������ة. ولقد زين������ت واجهات الغرف 

بلق الذي  والقاع������ات مبداميك ملون������ة وباالأ

يغطي بزخارفه الهند�ش������ية الدقيقة، اأحجار 

قوا�س. االأ

وتغطى ال�شقوف بجدران خ�شبية ملونة 

�ش������لوب »العجمي«. وق�ش������م اال�ش������تقبال  باالأ

أ�ش������غر حجم������اً ولكنه يحمل  ال�ش������لملك هو ا

نف�س الزخارف والطابع املعماري ويف و�شط 

أم������ا حمام الق�رس فهو  الفن������اء بركة مربعة، ا

خا�س �ش������غري، ولكن عمارته ت�ش������به عمارة 

احلمامات الدم�ش������قية، فهو موؤلف من ثالثة 

أق�ش������ام، البارد والدافئ واحل������ار. ويقع يف  ا

ق�شم املعي�ش������ة احلرملك وله قبة ذات عيون 

زجاجية، ويلحق باحلمام مرجل املاء ال�شاخن 

اخلزانة التي تغذي احلمام. ولقد رمم هذا 

الق�رس وا�شتحق جائزة اآغا خان.

لقد اأ�رسف على بناء هذه التكية الرائعة 

املهند�س الدم�ش������قي العطار، ولكن ت�شميم 

البناء يعود اإىل املعمار ال�ش������هري �شنان الذي 

رافق ال�ش������لطان �ش������ليم يف زيارت������ه اإىل بالد 

ال�شام وم�رس عند الفتح العثماين.

القاعات: 

�ش������المي التابع للمتحف  يف املتح������ف االإ

الوطني بدم�ش������ق، اأعيد بناء قاعة �ش������امية 

كان قد تربع بها جميل مردم، رئي�س الوزراء 

آنئذ. وقام املتحف برتميمها واإ�شافة بع�س  ا

امل�ش������احات اإليها ا�شتكماالً ل�ش������الة وا�شعة. 

أل������ف القاع������ة من طزرين وق������اع ومل يعد  وتتا

الطزران مرتفعان بعد الرتكيب اجلديد، ويف 

القاع بركة موؤلفة من الف�شيف�ش������اء احلجري 

النجمي ال�ش������كل، تتلقى ماءها من �شل�شبيل 

يق������وم على جدار القاع ال�ش������مايل الذي زين 

بزخ������ارف رخامية كب������رية. ويزي������ن جدران 

القاعة و�شقوفها خ�شبيات ملونة على طريقة 

بداع ال�شامي، ولقد  آية يف االإ العجمي، تعترب ا

اأ�شيفت لهذه اخل�شبات بع�س احل�شوات.

ويف و�شط �شقف القاعة تنه�س متجاوزة 

�شاءة  ال�شقف، قبة مكعبة، ت�شمح نوافذها باالإ

والتهوية. وتعود هذه القاعة اإىل بداية القرن 

التا�شع ع�رس.

يف نيويورك قدمت موؤ�ش�ش������ة كيفوركيان 

اخلريية قاعة دم�شقية اإىل متحف املرتوبوليتان 

أي�شاً اإىل جامعة نيويورك،  كانت قد قدمت ا
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جمموع������ة اأخرى م������ن الزخ������ارف املعمارية 

أن�شئ  الداخلية تعود اإىل منزل القوتلي الذي ا

عام 1212ه�/1797م على الطراز التقليدي 

الدم�شقي الذي فقدت دم�شق بع�س روائعه، 

أثن������اء احلري������ق الذي اأتى على حي �ش������يدي  ا

عمود يف دم�شق القدمية. 

ويف مكتب������ة جامع������ة نيوي������ورك ق�ش������م 

أو�ش������طية. يعلّ������م اللغات  للدرا�ش������ات ال�رسق ا

داب واالقت�ش������اد، يف منطق������ة ال�������رسق  واالآ

و�ش������ط، وبخا�ش������ة البالد العربية. ولقد  االأ

قدمت موؤ�ش�شة كيفوركيان منحة لبناء عمارة 

خا�شة بهذا الق�شم توخى املعمار اأن ي�شتوحي 

أق�ش������امها  أما ا واجهاتها من العمارة العربية، ا

الداخلية، فلقد روعي فيها ا�شتيعاب القطع 

اخل�ش������بية واحلجرية التي كان������ت تعود اإىل 

بيت القوتل������ي، وهو بيت اآخ������ر خمتلف عن 

أه������دي اإىل متحف املرتوبوليتان،  ذلك الذي ا

�ش������لوب  فلقد تاأثرت زخارف هذا البيت باالأ

وروبي الذي امت������د اإىل جميع  الباروك������ي االأ

املب������اين يف ال�ش������لطنة العثماني������ة، يف نهاية 

القرن املا�شي.

ويف هذه املكتبة اأعيد تركيب باب عري�س 

مقّو�������س ومزي������ن بالزخ������ارف النباتية على 

حجار  خلفية زرقاء، وباأق�شام مزخرفة وباالأ

ألواح  امللونة على �شكل اأقوا�س ومقرن�شات وا

ف�شيف�ش������ائية حجري������ة هند�ش������ية الزخرفة، 

ومن كتبيات تعلوه������ا اأقوا�س حجرية حمالة 

بزخارف بارزة، ويف جدار اآخر اأعيد تركيب 

�ش������كال والقيا�ش������ات، اأما  كتبيات خمتلفة االأ

اأر�س القاعة، فلقد فر�شت باأروع البالطات 

الرخامية املنزلة بزخ������ارف رخامية ملونة، 

على �ش������كل اأزهار اأو ح�ش������ائر �ش������طرجنية 

ملونة. ويعلو القاعة �شقف خ�شبي مزخرف 

بعنا�رس نباتي������ة متاأثرة بو�ش������وح بالزخرفة 

الباروكية.

متح������ف  زائ������ر  ي�ش������اهده  م������ا  اأول  اإن 

املرتوبوليتان يف نيويورك، هو القاعة ال�شامية 

التي اأعيد تركيبها يف مقدمة الق�شم ال�رسقي 

يف املتحف. وهي م������ن التحف التي ميتلكها 

متح������ف امليرتوبوليت������ان، ولق������د حفظت يف 

م�ش������تودعات املتحف بعد ترقيمها وتوقيعها 

عادة تركيبها ح�ش������ب  ب�ش������ور فوتوغرافية الإ

و�شع و�شكل القاعة قدمياً.

احلمامات 

كان يف دم�ش������ق مئة حمام عندما زارها 

ابن جبري �ش������نة 580ه�������/1178م. واحلمام 

موؤلف من الرباين امل�شلح والو�شطاين الفاتر 

واجلواين احلار، ومن خ������زان للمياه وقميم 

لوق������د الن������ار ومن اأماك������ن اخلدم������ة. ومن 

احلمام������ات العثمانية حم������ام فتحي وحمام 

الرفاعي.
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أم������وٌر موؤكدة، هي مبثابة حتمياٌت حداثية  حتكُمنا يف حلظتنا احلا�رسة ا

ن يف مركز  ر�س، ولعلنا االآ انبثقت من التطورات املت�ش������ارعة التي اجتاحْت االأ

ول من القرن احل������ادي والع�رسين  ه������ذه احلتميات وزمنه������ا.. اإنه العق������د االأ

لفية امليالدية الثالثة.. واإ�ش������المياً  ول من االأ امليالدي.. وهي كذلك العقد االأ

نك������ون قد دخلنا يف الرب������ع الثاين من القرن الهج������ري اخلام�س ع�رس.. هذه 

الروزنامه املطولة حتاوُل اأن تقول اإن نف�س اللحظات لي�شت هي نف�س التاريخ 

باحثة يف الرتاث العربي )�سورية( 

 العمل الفني: الفنان  �سعد يكن.

❁

˜

أريخية ال�شاملةاأريخية ال�شاملةاأريخية ال�شاملة حداثيات الت حداثيات التاالإ االإ

وجتديد البحث الرتاثي

❁❁

د. بغداد عبد املنعمد. بغداد عبد املنعم
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والنف�������س امل�ش������تقبل.. اإذن، ه������ي روزنام������ه 

أزمانُه������ا غ������ري مت�ش������اوية فالزمُن  ن�ش������بية.. ا

أنتج  الغربي )العاملي!( هو املهيمن وهو الذي ا

أنتج �شيئني جديدين  الت�شارعات واأطلقها، وا

ر�س: املعلوماتي������ة االلكرتونية  يف تاري������خ االأ

عالم اجلديد، وهي بع�ٌس من احلتميات  واالإ

احلداثية الت������ي حتكُم )حلظتن������ا( ومتلوؤها 

باإرادتها وقراراتها!!

اإذن، هي روزنامه ال توؤدي زمناً فح�شب، 

بل تَ�ِش������فُّ عن فروقات ون�ش������بيات.. فنف�ُس 

هذا الزمن 

ال يعود مهيمناً وال منتجاً للحتميات حني 

يغدو زمناً عربياً اإ�شالمياً )هجرياً( ؟؟ بل هو 

ٌن بحموالته التاريخية من الوزن الثقيل  زَّ خُمَ

نت������اج الثقايف  حم������ال من االإ وفيه������ا تلك االأ

العلم������ي الطويل جّداً.. وه������ذا املخزون هو 

اأمرنا الداخلي ال������ذي ال تنفع معه القطيعة 

ننا بدونه نكون  وال التجاهل وال الت�شطيح الأ

بال )حلظة(.. بال حلظة قادمة ت�شعنا فوق 

الروزنامه اجلديدة للعامل.

زمنة احل�سا�سة الأ

اأزمنٌة ت�ش������بق النه�شات احل�شارية  هي 

ذات ال�ش������فة العاملية )بامل�شمون املو�شوعي 

زمنة  ولي�������س الغربي للعاملية(.. يف ه������ذه االأ

احلرجة واملُهمة يغ������دو االتكاء اإىل املخزون 

ر�ش������ي اأح������ُد مميزاته������ا، وتبداأ  العلم������ي االأ

عمليات اال�شتحواذ واال�شتغال عليه ترجمًة 

بداعية  و�رسحاً وذلك قبل بدء االنبثاقات االإ

التي حتمل �شخ�شيًة جديدة وجلية مل�شدريها 

وه������م عادًة اأ�ش������حاب ال�ش������لطة ال�شيا�ش������ية 

والع�شكرية..

ح������دث ذلك مراٍت عدي������دة يف الدورات 

نه ال يدخل يف نية  احل�ش������ارية يف العامل، والأ

هذه الورقات القيام بعملية م�ش������ح تاريخي 

نها باعتقادي اأ�شبحت وا�شحًة  لكل ذلك، الأ

لدار�ش������ي التاريخ وتاريخ العل������م.. لكننا هنا 

نريد اأن ن�شع يدنا فوق احلتميات التي تطوق 

)حلظتنا( فنقول: اإن النه�ش������ة احل�ش������ارية 

�شالمية حازْت واكتنزْت املخزون  العربية االإ

الثق������ايف العلم������ي: الكتابي والب�������رسي لكل 

املناط������ق املفتوحة اإ�ش������المياً وللمناطق التي 

�ش������المية  بقيت متاخم������ة حلدود الدولة االإ

وذلك بدءاً من خمزونات مت�شابكة ومتقاطعة 

م������ا بني اليون������اين والالتين������ي وال�رسياين ثم 

الفار�ش������ي والهندي وكثري م������ن جيوب مهمة 

لثقاف������ات قدمية جداً كان������ت ما تزال قائمة 

برتاثاتها وكتبه������ا واأطبائها وعلمائها.. ولعل 

هذه العمليات النقلية واال�شتيعابية ا�شتغرقت 

أ بعد  وىل بعد الهجرة ليبدا القرون الثالثة االأ

بداعي اخلا�س باحل�ش������ارة  ذلك االنبثاق االإ
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اإثبات  �شالمية.. وباعتبارنا نريد  العربية االإ

قان������ون تاريخي ح�ش������اري وال نقوم مب�ش������ح 

وروبية  ا �ش������نقفُز اإىل القرون االأ مت�شل�شل فاإنَّ

التي �شبقت اللحظة الغربية احلالية.

لق������د احتملَ������ْت ه������ذه الق������روُن الِطوال 

املخ������زون  أنَّ  ا اإىل  ْت  أدَّ ا ُمريب������ة  اإ�ش������كاالٍت 

املخطوط العرب������ي الهائل انتقل بحكم دورة 

أوروب������ة، وكان لهذا  ح�ش������ارية تالية جت������اه ا

االنتقال نقاطه اجلغرافية واأزمنته املختلفة، 

فق������د حدث مبك������راً ع������رب املجابهات خالل 

أندل�شية  احلروب ال�ش������ليبية.. ثم عرب نقاط ا

وا�شتمرت هذه االنتقاالت ملّدة طويلة ورمبا 

ن.. حتى االآ

هذا االنتقال للمخزون العربي مل يخ�شع 

للرتجمة فق������ط، كما حدث قبيل النه�ش������ة 

�ش������المية م������ن ترجم������ة لل������رتاث اليوناين  االإ

أنه دخل يف جهد  والفار�شي، لكنَّ الفرق هنا ا

أنتجت  بحثي غربي هو )اال�شت�رساق(.. وقد ا

بحاث  هذه املرحلة كماً من الدرا�ش������ات واالأ

ْت على الرتاث العربي خارج اأر�شه..  التي متَّ

أنواعها  ������ْت عل������ى املخطوطات ب������كل ا اأي متَّ

أه������داف غربية  ومتَّ حتوي������ل نتائجها جتاه ا

�شالمية  نوعية..!  ومل تكن احلالة العربية االإ

الواقعية لتعني �شيئاً للغرب.. �شوى جغرافية 

غنية باخلام������ات وتاريخات هم موؤدلوجوها 

ووا�ش������عوها تنفع لال�شتعمار ثم لال�شتثمار.. 

خا�ش������ة حني تراجعت ال�ش������لطة الدينية يف 

اأوروبة وتقدمت ال�ش������لطة ال�شناعية ومن ثم 

أ�شمالية.. برزت الرا

اإذن، حتمي������ٌة قدمي������ٌة – جدي������دة حتكُم 

أو  لية ا أو االآ أي�ش������اً هي الطريق������ة ا )حلظتنا( ا

أْن يُ�شدرها  الذهنية التي ا�ش������تطاع الغرب ا

اإلينا يف درا�شتنا لرتاثنا، وقد متَّ تقدمي وتفعيل 

وىل  هذه الذهنية عرب مرحلتني متتابعتني، االأ

ونتائجها  اال�ش������ت�رساقية  واأبحاثه  درا�ش������اته 

لَْت اإىل املرحلة الثانية: املرحلة  وهي التي ُحمِّ

اال�ش������تعمارية الغربية )يف الب������دء اأوروبة ثم 

الوالي������ات املتحدة..( وخالل ه������ذه املرحلة 

املبا�������رسة واحلديثة من الوج������ود الغربي يف 

�ش������المي منذ العقد الثاين  النطاق العربي االإ

من القرن الع�رسين متَّ و�شع نتائج اال�شت�رساق 

البحثي������ة اإىل جانب تاأ�ش������ي�س كليات ومراكز 

علمية ذات طابع غربي. 

�ش������ارة اإليه، هو اأن  أمٌر ي�ش������تحق االإ بقي ا

التكوينات الثقافية القدمية يف املدن العربية 

�ش������المية بقيت تقوم بوظيفتها التعليمية  االإ

الدينية التقليدي������ة بتدري�س الفقه واحلديث 

والق������راآن وبالطب������ع اللغة العربي������ة بنحوها 

و�رسفه������ا وقواعده������ا وبالغتها باأ�ش������كالها 

�ش������ولية القدمية والدقيق������ة وبقيت تقوم  االأ



حداثيات التاأريخية ال�ساملة وجتديد البحث الرتاثي الإ

�1 ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

به������ذه الوظيف������ة ب�ش������كل كب������ري 

ول م������ن القرن  حتى الرب������ع االأ

الع�رسين.. وكان������ت مراكز هذه 

الوظيفة التعليمية يف امل�ش������اجد 

تخ�ش�ش������ت  التي  املدار�س  ويف 

داء منذ العهود الزنكية.  بهذا االأ

وقد ُوِجَد هذا التكويُن التعليمي 

�شيل يف معظم املدن العربية  االأ

�ش������المية مثل دم�ش������ق وحلب  االإ

وبغداد والقد�س والقاهرة، كان 

م������ن بينها املدار�س الدم�ش������قية 

الظاهري������ة  املدر�ش������ة  مث������ل 

ال�ش������غرى  العادلية  واملدر�ش������ة 

والعادلي������ة الك������ربى واملدر�ش������ة 

النورية، ومن املدار�س البغدادية 

كانت املدر�شة امل�ش������تن�رسية، ويف حلب كثري 

من املدار�س كاملدر�شة ال�شلطانية واخل�رسوية 

وال�شالحية والعثمانية.. 

لكنَّ ه������ذه املدار�س وحت������ى توقفها عن 

وظيفته������ا مل تُِعْر الدرا�ش������ات اال�ش������ت�رساقية 

اأدنى اهتمام ! ومل تطلع عليها ب�ش������كل �شامل 

ومنهج������ي، ومل جُتِر عمليات نقد لها.. وذلك 

أنَّ بعداً ا�ش������ت�رساقياً عري�ش������اً  بالرغ������م من ا

ت�شمَن حتقيقات واقتبا�شات وترجمات من 

حاديث وكت������ب اخِلَراج والتاريخ..  الفقه واالأ

فكاأنها اعت������ربت مافعله امل�ش������ت�رسقون اأمراً 

يعنيهم وحدهم ! 

وقد انتهت الوظيف������ة التعليمية يف هذه 

املدار�س ب�ش������كلها املجتمعي ال�ش������امل تقريباً 

وروب������ي اإىل املنطقة  بالدخول الع�ش������كري االأ

العربية وان�ش������حاب الدول������ة العثمانية عنها 

�ش������المي. ويف  وب������دء انته������اء ح�ش������ورها االإ

مرحل������ة الحق������ة مت اإع������داد كوادر در�ش������ت 

بحاث عنها  حتقيق املخطوط������ات واإعداد االأ

باإ�رساف اأوروبي لتُوؤ�ش�س الحقاً ب�شَع مراكز 

بداأت تهتم بدرا�ش������ة الرتاث العربي باأ�شماء 
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همي������ة بدءاً من )تاريخ  وعناوين متفاوتة االأ

العلم( اإىل ت�شكيل تاريخات فرعية منها مثل 

تاريخ العلوم الهند�شية وتاريخ العلوم الطبية 

ثار. وقد  �شا�ش������ية.. واالآ وتاري������خ العل������وم االأ

أبحاٌث ودرا�شات لكنها مل تن�شِو حتى  أجُِنَزْت ا ا

ن حتت ا�شرتاتيجية بحثية موحدة متتلك  االآ

أ بتحقيق  أوله اإىل منتهاه.. وتبدا ما لديها من ا

اأهداف هي وا�شعتُها.

البحوث ال�سرتاتيجية الرتاثية 

طوال ق������رن ونحن نتوج������ه اإىل )تراثنا( 

أو �شخ�ش������ياً..  أو ارجتالياً ا توجهاً ع�ش������وائياً ا

ولعلَّ اأمرا�ش������اً بحثية عديدة اعرتتنا بع�شها 

ن.. انق�شى واأكرثها باٍق حتى االآ

�ش������المية  االإ )املدار�������س  ا�ش������تثنينا  اإذا 

خرية من  نها خالل املئة �شنة االأ التقليدية( الأ

عملها التعليمي بقيت وظيفتها تكرارية واإن 

كانت ذات حمتوى وامتداد اجتماعي طبيعي.. 

اأقول اإذا ا�شتثنينا هذه املدار�س فنكون اأمام 

 ، اأبحاث ودرا�شات وكتب وخمطوطات ُحِقَقْتْ

كل ذل������ك داخل دائرة الرتاث العربي دون اأن 

أو دون اأن  أو يطلقها اجت������اه حمدد ا يحزمها ا

تكون هناك مرجعية تراثية وا�ش������حة لتقييم 

مر كاأنه جمرد  هذه اجلهود البحثية، وبقي االأ

أنَّ  هواية اإ�شافية اأو زخرفة ثقافية، يف حني ا

نية والكامنة والتي ميكن اإطالقها  اأهميته االآ

باأ�ش������ولياٍت مرجعية بحثي������ة عربية وبوعي 

علمي ومو�ش������وعي للحتمي������ات التي حتدثنا 

والتي هي حتميات خارجية ال فكاك منها.. 

همية بهذا ال�شكل تتجاوز  اإن اإطالق هذه االأ

ر�س العربية. اأهمية البرتول الكامن يف االأ

ْت ه������ذه االهتمام������اُت الفردية  لقد َجرَّ

ثارية املتعلقة  أو �ش������به الفردية الرتاثي������ة واالآ ا

باملدينة العربية القدمية اإىل نتائج �ش������طحية 

ر�س اأذهبت  غري فاعلة.. واإىل نتائج على االأ

هوية املدينة وما زالت.

بحاث االنتقائية واالرجتالية  اإذن، هذه االأ

من داخل ال������رتاث العربي باأبع������اده الكثيفة 

بحاث املت�رسعة وغري  والعري�ش������ة.. هذه االأ

املرتابط������ة مع بع�ش������ها مل ت�ش������تطْع اأْن حتقق 

ح�ش������وراً منهجياً وا�شحاً، ومل توؤِد اإىل ظهور 

ن مل  طرائ������ق بح������ث اأو مدار�س.. فحت������ى االآ

يظهر �ش������يءٌ من ذلك الذي يوؤدي اإىل تكوين 

الهيئ������ات واملرجعيات الر�ش������ينة التي توجه 

البحث ومتنحه املحوري������ات العامة ومتتلك 

اأن توج������ه نتائجه.. فه������ي يف النهاية نتائج 

البن������اء والتوظيف يف البدء تراثياً وعلمياً ثم 

جمتمعياً وم�شتقبلياً.  

 اإنَّ روح الع�رس هي التي تتحكم بالعبقرية 

التاريخية وب�ش������بب من ذلك فاإن روح الع�رس 

يجب اأن حتل ب�شكل طبيعي و�رسيع فيما يجب 
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بحاث الرتاثية فهناك  تخطيط اإجنازه من االأ

بحاث  فراٌغ كب������ري يف بناء املناهج وبن������اء االأ

�شا�ش������ية، وكذل������ك يف  وط������رح حماوره������ا االأ

عمليات بناء النتائج وتقاطعها. ومو�شوعياً 

�شلوبية الغربية  وتاريخياً فاإنَّ ا�شتنادنا اإىل االأ

التي قامت على تكوي������ن تاريخاتها املتنوعة 

بدءاً من التاريخ ال�شيا�ش������ي والفل�ش������في، ثم 

فروع تاريخ العلم الكثرية والتي بنيت ا�شتناداً 

غريقي الالتيني.. هذه  جناز االإ مبدئياً اإىل االإ

�شلوبية الغربية هي التي اأ�شافت اإىل هذه  االأ

التاريخات �شفة )العاملي( ليكون العاملي هو 

�شلوبية هو  الغربي !! اإنَّ ا�شتنادنا اإىل هذه االأ

ننا يجب اأن ن�شع نتائجنا  تكتيٌك ال بد منه الأ

وما �شوف ن�شنعه من تاريخات فوق اخلطاب 

بحاث  امل�شموع حالياً من كل العامل.. فمثاًل االأ

الهيدرولوجية الرتاثية يجب اأن تو�شع �شمن 

تاريخ الهيدرولوجيا )العاملي( وهي خطواٌت 

أولية. ا

مبنهجي���ة  اأ�سا�سي���ة  مو�سوع���ات  اإنت���اج 

بحثية 

هي مو�ش������وعاٌت بعناوين حمددة تت�شمن 

أبعد النقاط  أ م������ن ا كل منها ا�شتق�ش������اًء يبدا

نتاج املعني بعنوان  التاريخية ومي�ش������ح كل االإ

املو�ش������وعة: العلم������ي املبا�������رس والتاريخ������ي 

بتنويعات������ه واللغوي والرتاث الفقهي والرتاث 

الق�شائي والرتاث املعجمي العام والنوعي.. 

َل  �ش������المي �شجَّ كل ذلك يف الرتاث العربي االإ

تنويع������اِت العل������وم ببعدها النظ������ري املبا�رس 

وببعدها االجتماعي التنفيذي.

�شافات  واإنَّ فكرة املو�ش������وعة حتتمل االإ

واال�ش������تمرارية وتوظي������ف فري������ق كب������ري من 

الباحث������ني الكاتبني املتخ�ش�ش������ني. والكاتب 

– الباح������ث متالزمة �رسورية يف هذه احلالة 

أْن تقرتن  نَّ لغة املو�شوعة وطرائقها يجب ا الأ

�شلوب،  بو�ش������وٍح �شديِد الف�ش������احة وعايل االأ

يبتعد عن اأمرا�س الكتابة العربية احلديثة.. 

من������اط والقالبي������ة وت�ش������ابه وتطابق  عن االأ

�ش������اليب. وكل ذل������ك حمكوم  العب������ارات واالأ

باحلتميات اخلارجية التي ذكرناها وال منا�س 

نها اخلطوات  اإال من ا�ش������تيعابها ووعيه������ا الأ

جتاه درب عربية خا�شة لو �شئنا.

فه������ذا البحث الرتاثي اال�ش������رتاتيجي ال 

أ من )قواع������د املعلوماتية  ميك������ن اإال اأن يبدا

االلكرتونية( التي �ش������توفر ال�رسعات الفائقة 

لع������دد كبري م������ن خط������وات البح������ث.. منها 

الن�شو�س..  ومقارنة  ومراجعة  املرا�ش������الت 

واعتم������اد الن�س النهائي وقب������ل ذلك توفري 

�شا�شية  وجتميع الن�ش������و�س وهي القاعدة االأ

لهذا العمل.
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عربية..وخ������امت  بيبلوغرافي������ة  أق������دم  ا  

ر�شطوطالي�س ال�رسعية الأ

)الفهر�ش������ت( نقطٌة مهمة من احداثيات 

تاأري������خ الكت������اب العرب������ي بل وثيق������ٌة عربية 

مهمة ت������وؤرخ للكت������اب حتى نهاي������ات القرن 

الرابع الهجري. فيه اإح�شاءٌ للكتب املنقولة 

واملرتجم������ة من اللغات املختلفة التي غطاها 

�شليني  �شالم، فذكر املرتجمني واملوؤلفني االأ االإ

اأحيان������اً وكتبهم التي اأجنزوه������ا مع ترجمة 

حلياتهم، وف������وق ذلك فهو اإح�ش������اء للكتب 

املنجزة خالل هذه الف������رتة يف الدين واللغة 

دب والفقه والكالم والفل�ش������فة  وعلومها واالأ

والتاريخ واحل�شاب والطب والكيمياء.. كما 

قام باإجراء املقارن������ات اأحياناً.. ولعله اأقدم 

بيبلوغرافية عربية، وهو م�شدر اأ�شيل لكتب 

الرتاجم وال�شري.

حمم������د ب������ُن اإ�ش������حاق الن������دمي موؤل������ف 

اال�ش������تثنائي  كتاب������ه  يف  ي������وؤرخ  الفهر�ش������ت 

حليثي������ات ومالب�ش������ات بدء تكوي������ن املكتبة 

 ..
)1(

العاملية ال�شاملة يف بيت احلكمة ببغداد

وذلك بعد اأن يروي ق�شة مرحة لها مغزاها 

البعي������د ! َجَمَعْت هذه الق�ش������ة بني اخلليفة 

فتدور  أر�ش������طوطالي�س  ا والفيل�شوف  املاأمون 

بينهم������ا حواريٌة تعني من الناحية اجلوهرية 

والنهائية دخول احلكيم اأر�شطوطالي�س بيت 

�ش������المي ومنحه خ������امت ال�رسعية  احلكمة االإ

اجلديدة !

وال يبخ������ل علينا ابُن الندمي بتفا�ش������يل 

ق�ش�شية جميلة وحوار �شديد الذكاء وعايل 

اأر�شطو طالي�س  التهديف.. ي�شف �شخ�شية 

آه اخلليفة املاأم������ون يف املنام: رجل  ال������ذي را

اأبي�س م�رسب حمرة، وا�ش������ع اجلبهة، مقرون 

أ�شهل العينني، ح�شن  أ�س، ا احلاجب، اأحلج الرا

ال�ش������مائل، جال�ٌس على �رسير املاأمون، وكاأين 

بني يديه قد ُمِلئُْت منه هيبًة – هذا ما قاله 

أ اخلليفة بالكالم: املاأمون – ويبدا

أنَت ؟  - من ا

أنا اأر�شطاطالي�س. - ا

أ�شاألَك ؟ أيها احلكيم ا - ا

- �َشْل.

- ماحَل�َشن ؟

- ما َح�ُشَن يف ال�رسع.

- ثم ماذا ؟

- ما َح�ُشَن عند اجلمهور.

- ثم ماذا ؟

- ثم.. ال ثم..

- زدين..

- َمْن نَ�َش������َحَك بالذه������ب فليكن عندك 

      
)2(

كالذهب. وعليك بالتوحيد
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لْت هذه الق�شُة الرمزية مدخاًل جُد  َ �شكَّ

منا�شٍب لبدء تاأ�شي�س مكتبة عربية ح�شارية.. 

وثمة مرا�ش������الت قامت ب������ني املاأمون وملك 

ح�ش������ار الكتب املُدخرة لديهم..ومت  الروم الإ

جل هذه املهمة، فكان يف  ت�ش������كيل البعثات الأ

أ�ش������ماءُ كب������ار الذين قاموا  بعثات الرتجمة ا

بالرتجم������ات الحقاً مثل احلج������اج بن مطر 

وابن البطريق و�شلم �ش������احب بيت احلكمة 

ويوحنا بن ما�شويه وحممد واأحمد واحل�شن 

بنو �شاكر )الذين تخ�ش�شوا بالهيدروليكيا( 

وق�ش������طا بن لوق������ا، وكان يف ه������ذه البعثات 

أي�ش������اً حنني بن ا�شحاق وحبي�س بن احل�شن  ا

وثابت بن قرة.. وقد ذكر �شاحب الفهر�شت 

اإياهم اإىل  حوايل اخلم�شني مرتجماً م�شنفاً 

مرتجمني ع������ن اليونانية وعددهم كبري واإىل 

مرتجمني عن الفار�شية مثل اآل نوبخت وابن 

املقفع والب������الذري، وكذلك مرتجمي الكتب 

النبطية والهندية مثل ابن دهن الهندي وابن 

.
)3(

وح�شيه

ذك������ر كارل بروكلمان يف كتابه ال�ش������هري 

 )4(
دب العربي( ف�شاًل عن املرتجمني )تاريخ االأ

لكن مبنطلقات خمتلفة.. فبينما حتاورا معاً:

اخلليفة العبا�شي الكبري والفيل�شوف اليوناين 

�شهر يف خمدع اخلليفة وح�شب ابن الندمي  االأ

�ش������المي يف  كان ذل������ك هو املفتاح العربي االإ

خر ويف اإعطائه ال�رسعية ما  التعامل م������ع االآ

دام ه������و احلق.. جند بروكلم������ان ينطلق من 

قاعدة )الثقاف������ة الهلين�ش������تية( والتي يذكر 

أنه������ا وج������دْت موطئ ق������دم لها يف �ش������ورية  ا

كرب  واأر�س الرافدين حتت حكم اال�شكندر االأ

وخلفائه ومع انت�ش������ار امل�شيحية لقيت قبوالً 

أنه يف �ش������ورية التابعة    فهو يذكر ا
)5(

كب������رياً 

ديرة  االأ كان������ت  البيزنطي������ة  مرباطوري������ة  لالإ

مراج������ع للثقاف������ة اليونانية ولعله������ا املرجع 

كادميية الطبية  ا البيمار�ش������تان واالأ أمَّ ول، ا االأ

أُنْ�ِش������ئْت بطاقم طبي يون������اين ورعاية  الت������ي ا

أنو�رسوان يف �شنة  �شا�ش������انية من قبل ك�رسى ا

531 م يف جندي�ش������ابور يف اجلنوب ال�رسقي 

من العراق والت������ي بقيت قائمة حتى الع�رس 

العبا�ش������ي فتعترب املرجع اليوناين الثاين، ثم 

كادية القدمية من  ان ببنيته������ا االأ مدين������ة حرَّ

الدرا�ش������ات الفلكية والريا�شية والتي القت 

أي�شاً وتُعترب املرجع اليوناين  رعاية هلين�شتية ا

الثالث. وبح�شب بروكلمان فاإنَّ هذه املراجع 

اليونانية الثالث قامت بتقدمي العلم اليوناين 

�ش������المية  مرتجم������اً اإىل املكتب������ة العربي������ة االإ

الناه�ش������ة. وقد قام بروكلمان وفق طريقته 

املتبعة يف كتابه بذكر املرتجمني وترجماتهم 

أماك������ن خمطوطاته������ا يف العامل..  وكتبه������م وا

وهن������اك تقاطع بني قائمته وبني ما ذكر ابن 
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الندمي يف الفهر�ش������ت، فقد ذك������ر بروكلمان 

مثاًل: احلجاج بن يو�شف بن مطران احلا�شب 

أ�ش������طاث الن�رساين – �رسجي�س بن  الوراق – ا

    
        ) 6(

اليا�س الرومي – يوحنا بن البطريق..

مناق�سة تاريخية يف م�سادر التاأريخ 

تبداأ هذه امل�ش������ادر منذ م������ا قبل ظهور 

�شالم!!  االإ

حقاً اإنَّ دار�ش������ي الفكر التاريخي العربي 

�ش������الم يعيدون  لف������رتات م������ا قبل ظه������ور االإ

�ش������اليب التاريخية الت������ي كانت قائمًة اإىل  االأ

أيام العرب وي�شيفون  ن�شاب وا �شكلني فقط: االأ

اإليهما الق�ش�������س التاريخية و�شبه التاريخية 

التي كانت منت�رسة عند عرب اجلنوب، لكنَّ 

أ�ش������ار  هذا اال�ش������تنتاج تقليدٌي وقدمي فقد ا

 وهو 
 )8(

والقلق�شندي
 )7(

اإليه كل من النويري

ا�ش������تنتاج ن�ش������بي ولي�س مطلق������اً يف حتديد 

امل�ش������ادر التاريخي������ة لفرتة ما قب������ل ظهور 

نه ال يدرك خ�شو�شيًة  �ش������الم.. ن�ش������بي الأ االإ

جوهرية نادرة لعلها من خ�شو�ش������يات اللغة 

العربي������ة باعتبارها وجوداً ح�ش������ارياً فائق 

ن!!  وباعتبارها  همية م�ش������تمراً حت������ى االآ االأ

كذلك، فهي بحد ذاتها م�ش������دٌر من م�شادر 

التاأريخ.. لي�س التاأريخ ال�شيا�ش������ي التقليدي 

حداث.. ولكْن، م�ش������دٌر يف  القائم عل������ى االأ

التكوين������ات التاريخية العربية املختلفة. وقد 

تكون هذه احلقيقة غري وا�شحة ب�شكل كامل 

أنف�ش������هم �شواًء يف الوقت احلا�رس  اإال للعرب ا

اأم عرب امل�ش������ار التاأريخي العرب������ي الطويل. 

وبدخ������ول الق������رن الهج������ري الث������اين بداأت 

الت�ش������جيالت اللغوية التي اعتمدت منهجية 

ا�شتق�ش������ائية دقيق������ة.. فقد حاول������ْت هذه 

الت�ش������جيالُت اأخذ اللغة من منابعها العربية 

البك������ر التي مل تختل������ط بالرواف������د الثقافية 

أَ قل������ُب الدول������ة العربية  واللغوي������ة الت������ي بدا

�شالمية ميتلُئ بها..  االإ

عراب  فق������د اأخذوها من منابعها عند االأ

أوائ������َل املوؤلفات  يف الب������وادي وقدموا به������ا ا

اللغوي������ة الت������ي �ش������كلت قاع������دة للمعجمات 

مهات التالية مثل �شحاح اللغة للجوهري  االأ

وتاج العرو�س للزبيدي ثم ل�شان العرب. لقد 

م������ت موؤلفاٌت مثل )كت������اب البئر – كتاب  قدَّ

و�ش������ف املطر وال�شحاب..( مادة ال ميكن اأن 

أنها ن�شو�س  تو�شف فقط باأنها لغوية.. اأعتقد ا

أ به������ا )تاري������خ الهيدرولوجيا  ميك������ن اأن نبدا

أو )تاريخ امليرتولوجيا العربية(.. العربية( ا

وعوٌد على بَْدء، ومن عنوان �شا�ش������ع هو 

يٍل  اأن اللغة العربية وجوٌد ح�شاري اإىل تف�ش

مه������م من هذا العن������وان، هو ال�ش������عر، الذي 

نه يقدم كثرياً من  أي�ش������اً �ش������جل نوعي الأ هو ا

الن�شو�س التي يجب اأن 
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ال نكتفي بكونها ن�شو�ش������اً �شعرية فقط، 

بل ن�شو�س تدخل يف عمليات التاأريخ العربية 

النوعية، �شنعرث على ن�س بيئي المرئ القي�س 

الكندي، و�ش������نجد ن�ش������اً نف�ش������ياً راقياً عند 

عنرتة..فلعل ال�ش������جل ال�ش������عري )اجلاهلي( 

وىل لتاأريخات عديدة لي�س  يقدم الن�شو�س االأ

أو فنية فقط. أدبية ا من ال�رسورة اأن تكون ا

آُن الكرمي فوق قاعدٍة لي�ش������ت  ن������زل القرا

مادية.. بل فوق قاعدة لغوية �شميكة و�شا�شعة 

ونوعية معطي������اً اإياها املُْطلََقات والنهائيات! 

ينبثُق الفعل التاريخ������ي الذي تقدمه الروؤية 

ن�شان خليفة  أ مهم هو كون االإ آنية من مبدا القرا

مانة باختياره، فكان  اهلل وكونه احلام������ل لالأ

بذلك �ش������انَع التاريخ عرب العالقة بينه وبني 

آُن الكرمي   لقد منح القرا
 )9( 

البيئة والزم������ان

آلي������ات جديدة،  العملي������َة التاأريخي������ة روؤى وا

فالبعد االأخالقي فر�س نف�شه على املوؤرخني 

من ناحي������ة تدقيق ونقد الروايات ودرا�ش������ة 

ونقد �شخ�شية الراوي ومكانته واالبتعاد عن 

�شاطري. فقد انعك�شْت مناهُج علم احلديث  االأ

ب�ش������كل مبا�رس على مناهج البحث التاريخي 

يف اإ�ش������ناد الرواية التاريخية ثم نقدها على 

أ�شا�س التاريخ ال�شخ�شي للراوية.      ا

لق������د تطورْت اأمناط الكتاب������ة التاريخية 

�ش������المية بالت������وازي م������ع مراح������ل النمو  االإ

والعاملية  املجتمعية  واملتطلبات  احل�ش������اري 

�ش������المية  التي حملت م�ش������وؤوليتها الدولة االإ

خالل قرون طويلة.. واأول االأمناط  التاأريخية 

التي ظهرت كانت ال�شري واملغازي وهو منٌط 

تاأريخي اهتم بكل ما يخ�س الر�ش������ول �شلى 

اهلل عليه و�ش������لم. وعلى امتداد وا�ش������تمرار 

حركة الفتوح العربية ظهر منٌط تاأريخي ثاٍن 

حاطة  مواكب لها هو )فتوح البلدان( اهتم باالإ

بظ������روف فتح هذه البالد، فكان هناك عدٌد 

أو املرا�ش������لني بلغة الع�رس  من االخباريني – ا

– تخ�ش�ش������وا بجمع ما يخ�س هذا البلد اأو 
آليات اإدارية ثقافية  ذاك من معلومات، وهي ا

�شيا�ش������ية تعتمدها عادًة الدولة الكربى التي 

ت�ش������م اأقاليَم متباعدة ووا�ش������عة فهي تعمل 

حاط������ة باجلغرافي������ات واملجتمعات  على االإ

التي تن�شوي حتتها.

ومع بداية الق������رن الهجري الثالث ظهر 

النم������ط التاأريخي الثالث وه������و )احلوليات 

واملوؤلفات التاريخية الكبرية( وكان موؤ�ش�ش������ا 

أب������و قتيبة الدين������وري/ ت  ه������ذه الطريق������ة ا

276 ه�������/  واب������ن جرير الط������ربي/ ت 310 

ه� /  وكتابه )تاريخ الر�ش������ل وامللوك( ويعترب 

أ�ش������هر املوؤرخني العرب واأهميته يف  الطربي ا

احلقل التاأريخي الوا�ش������ع كبرية فقد حافظ 

عل������ى التقالي������د التاأريخي������ة ال�ش������ابقة عليه 
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وق������ام باإعداد جديد للن�ش������و�س التي وردت 

ول والثاين.. وق������ام بابتكار  يف النمط������ني االأ

�ش������ناد  احلوليات ومن خاللها طبق منهج االإ

على نحو دقيق وا�ش������تخدم الدليل الوثائقي 

ومنه������ج اجل������رح والتعديل.. وع������رب كل هذه 

َم من خالل كتابه تاريخ  لي������ات البحثية قدَّ االآ

وىل للهجرة.  القرون الثالثة االأ

وبالتزام������ن م������ع ظه������ور احلوليات ظهر 

َن املوؤلفات  أي�ش������اً منٌط تاريخي رابع ت�ش������مَّ ا

الت������ي اهتمت بتاري������خ مدين������ة بعينها، مثل 

تواريخ مدن: مك������ة واملدينة والقد�س وتاريخ 

دم�شق البن ع�ش������اكر وتاريخ بغداد للخطيب 

البغدادي، وزبدة احللب يف تاريخ حلب البن 

الع������دمي، وتاريخ اإربل البن امل�ش������تويف، وهذه 

املجموع������ة م������ن املوؤلف������ات التاريخية مهمة 

للغاي������ة يف عملي������ات تاأريخ العم������ارة وتاأريخ 

الهند�شة وتاأريخ املياه والبيئة وال�شكان.. ومن 

هذا النمط خرج من������ط تاأريخي خام�س هو 

)اخلطط( وهي تاريخاٌت جتمع بني التاريخ 

والطبوغرافي������ا وال�ش������كان واجلغرافية حتى 

اإنها ناق�ش������ت تطور اأحياء امل������دن ومرافقها 

بوظائفها املتنوعة. كان رائد النمط التاريخي 

اخلام�س )اخلطط(  عبد الرحمن ابن احلكم 

يف كتابه )خطط الف�ش������طاط والقاهرة( اتََّبَع 

أ�ش������لوبيًة تاريخيًة جدي������دة تخلت عن  في������ه ا

النمط احلويل وعاجلت مو�ش������وعاٍت مدنية 

ولي�س جمرد اأحداث �شيا�شية اأو ع�شكرية. 

حني �شقطت بغداد / 656 ه� -1258م/ 

ندل�س قد  �ش������المية يف االأ كانت امل�ش������احة االإ

بداأت كذلك بالتقل�س التدريجي قبل زوالها 

الكامل ب�ش������قوط غرناطة �شنة 1492م. ويف 

حداث املزلزلة كانت املعركتان  قلب ه������ذه االأ

العامليتان ال�شهريتان )حطني وعني جالوت( 

وىل قل�ش������ت الوجود ال�شليبي يف ال�رسق  االأ

�ش������المي اإىل حد كب������ري.. والثانية غريت  االإ

م�شار االجتياحات املغولية ع�شكرياً ومن ثم 

حداث  ح�ش������ارياً.. يف هذا اخل�ش������م من االأ

م������ن  والرتاجع������ات واالنت�ش������ارات هاج������ر 

ندل�س اإىل م�رس رجٌل و�شَع م�شاراً جديداً  االأ

حلركة كتابة التاري������خ والفكر التاريخي كان 

ه������ذا الرجل ال������ذي ولد وم������ات يف ظروف 

عاملية �ش������ديدة التما�س واملف�شلية و�شديدة 

احل�شا�ش������ية.. كان ه������و عب������د الرحمن ابن 

خل������دون / ت 809 ه������� / وال ميكن اأن نقول 

نني  اإنه مبتكر النمط التاأريخي ال�ش������اد�س الأ

أنه كان خارج دائرة اإعداد االأمناط،  اأعتق������د ا

كان مفكراً اإبداعياً و�شع يف مقدمته ال�شهرية 

دلياًل جدي������داً وتعريف������ات واأهميات.. لقد 

بعاد  َر حلركية التاريخ واأدخل فيها كل االأ نظَّ

احلقيقية)الواقعي������ة( املكون������ة له������ا.. اأدخل 
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النقد اإىل املنهج التاريخي ودعا اإىل ا�شتخراج 

العالقة ال�ش������ببية الو�شعية يف وقائع التاريخ 

َد هذا التحديد يف اإطار تنظريي  نف�شه وج�شَّ

متكامل.فلم ال نطل������ق على هذا املرحلة من 

�ش������المي املرحلة  تاري������خ الفكر التاريخي االإ

�شاءة اخللدونية؟!.. أو االإ اخللدونية ا

 يعترب املقريزي تلميذاً البن خلدون وكاأنه 

طبَّق يف موؤلفاته بع�ش������اً م������ن روؤى وجتديد 

اب������ن خل������دون فتو�ش������ع يف احلي������اة الثقافية 

واالجتماعي������ة واالقت�ش������ادية للمدينة وذلك 

مة بك�شف الغمة(.ويعترب  يف كتابه )اإغاثة االأ

كذلك، م������ن موؤرخي هذه الف������رتة – انتماًء 

أبو الفداء /  زمني������اً ولي�س انتماًء خلدونياً – ا

ت 732ه�/ والقلق�شندي / ت821 ه�/ وابن 

ف�شل اهلل العمري / ت 749 ه� / واملقريزي 

/ ت 845 ه������� / وابن حجر الع�ش������قالين / 

ت 852 ه�/ .. ومنذ القرن العا�رس الهجري 

أ التدهور يف  / ال�ش������اد�س ع�رس امليالدي ب������دا

أ�ش������لوبيات التاأريخ لياأخذ  الفكر التاريخي وا

درباً موؤطرة �رسديًة وتكرارية.

اأخريًا 

بحاُث الرتاثي������ة يف تاريخ  لن تنطل������َق االأ

أو تاريخ العمارة..  العلم العربي )بفروع������ه( ا

اإال من الروؤية الواعي������ة واملتاأنية يف خارطة 

أ  االحداثي������ات التاريخية الوا�ش������عة التي تبدا

�ش������الم واإىل حدود  منذ فرتة ما قبل ظهور االإ

أك������رثُ من ع�رسة  الق������رن العا�������رس الهجري.. ا

قرون مليئات مبعطيات الب������دء التاأريخي.. 

حداثيات املهمة َغ������َدْت اليوم  لكن ه������ذه االإ

�ش������الك ال�ش������ائكة  حماطًة مبنحنيات من االأ

ورمبا اجل������دران العالية.. تلك هي حتميات 

أ  ه������ذا الزمان. ومن هذا وذاك ميكن اأن يبدا

الوعي الرتاثي العرب������ي الذي يهتم اأن يكون 

مهماً حتى ت�ش������بح حلظتُُه �شيئاً ف�شيئاً جزءاً 

مهماً وُمَهابَاً من الروزنامه العاملية.

الفهر�س���ت، حممد بن ا�س���حاق الندمي، حتقيق د. ناهدة عبا�ض عثمان، دار قطري بن الفجاءة، ط1    -1

��19. �ض�04  .              

امل�سدرال�سابق، �ض �04.  -2

امل�سدر ال�سابق، �ض��0.  -3

دب العرب���ي. نقل���ه اإىل العربي���ة د. يعقوب ال�س���يد بدر ود. رم�س���ان عبد  كارل بروكلم���ان، تاري���خ االأ  -4

الت���واب. دار املع���ارف – جامع���ة ال���دول العربية – املنظم���ة العربية للرتبية والعل���وم والثقافة. ج4  

�ض11 و�ض�9.

امل�سدر ال�سابق، �ض�9 .  -�

امل�سدر ال�سابق، �ض123.  -�

دب. دار الكتب امل�رشية. ج2، �ض2�1 . رب يف فنون االأ النويري، نهاية االأ  -�

ن�ساء. ج2، �ض�30 و�ض 309.  ع�سى يف �سناعة االإ القلق�سندي، �سبح االأ  -�

نبياء – ال�سعراء – هود..   انظر �سور: االأ  -9

الهوام�ش
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، بعي������داً عن تاريخ النقد 
ّ
أبو احل�ش������ن، ح������ازم بن حمّمد القرطاجّني بقي ا

آرائه  أ بع�س ا ق قرا  نحواً من �ش������بعة قرون، ال يعرفه غ������ريُ مدقِّ
ّ
 العربي

ّ
دبي االأ

دباء والنُّّقاد  أّما الكرثة الكاثرة من االأ دب والّنقد. ا و�شعره يف ُكتُب الرّتاجم واالأ

ق الّدكتور حممد  أّنهم ُفوجئوا حني حقَّ . ويبدو ا
ّ
ملعي فكانت جتهل هذا الّناقد االأ

أّن  نهم اكت�ش������فوا ا دباء(؛ الأ احلبيب بن اخلوجة كتاب )منهاج البلغاء و�رساج االأ

مارات العربية املتحدة.  اأديب وناقد �سوري مقيم يف دولة الإ

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

˜

حازم القرطاجّنّي

ادر درا�ستهسادر درا�ستهسادر درا�سته نقده وم�

❁❁

مر روحي الفي�صلصمر روحي الفي�صلمر روحي الفي�صلصمر روحي الفي�صلصصمر روحي الفي�صلمر روحي الفي�صل صد.�صصد.�صد.�د.�
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 ناقد ا�ش������توعب نظرية اأر�شطو، 
ّ
القرطاجّني

������عر الذي يعتمد على التخييل  وميَّز بني ال�شِّ

قناع،  واملحاكاة واخلطابة التي تعتمد على االإ

وابت������دع نظرية يف البالغ������ة حتيط بجانبي 

 ، ف�شاًل عن �شعره يف املق�شورة 
ّ
دبي الّن�سِّ االأ

وغريها. وه������ذه نظرة كلّية اإىل مفهوم الّنقد 

، م�ش������فوعة مب�شادر 
ّ
عند حازم القرطاجّني

درا�ش������ته القدمية واحلديث������ة. وهذه الّنظرة 

أ�ش������لوبه يف االنتقال من  مقّدم������ة لتحلي������ل ا

������عرّي، ومن  البالغة العربية اإىل التخييل ال�شِّ

عرّي اإىل املعاين الّذهنّية. الّتخييل ال�شِّ

اأّوًل: حياة حازم القرطاجّنّي

لي�������س بغريب اأن جنهل تاريخ والدة حازم 

أ  ، فقد اعتدنا اأن يبدا
ّ
ب������ن حمّمد القرطاجّني

االهتم������ام باملبدع������ني بعد تفتُّ������ح مواهبهم، 

راء  وذي������وع علومه������م ومعارفهم. بي������د اأن االآ

أن������ه ُولد يف بدايات القرن  مع على ا تكاد جُتْ

ال�ّش������ابع الهجرّي )608ه�/1211م تقريباً(، 

ندل�ش������ّية اجلميلة  يف )قرطاجّنة(، املدينة االأ

ذات املكانة الّتجارّية والع�شكرّية يف املنطقة 

بي�س  اجلنوبّية ال�رّسقّية، على �شاحل البحر االأ

املتو�ّش������ط. وقد نُ�ِش������ب حازم بن حممد اإىل 

هذه املدينة التي عا�س فيها اإىل اأن �ش������قطت 

�ش������بان عام 640ه�������. اأما وفاته  يف اأيدي االإ

فمعروف������ة، اإذ هي يف الّراب������ع والع�رسين من 

أربعة وثمانني و�شتمئة للهجرة،  رم�شان، عام ا

املوافق للثالث والع�رسين من ت�رسين الثاين/ 

نوفمرب عام خم�ش������ة وثمان������ني ومئتني واألف 

للمي������الد، يف تون�س، ولكّن اأح������داً ال يعرف 

امل������كان الذي ُدِفن فيه، وم������ن ثَمَّ لي�س لقربه 

د. مكان حمدَّ

أبيه حممد )ت 632  ن�ش������اأ حازم يف كنف ا

ه�������( الذي ُعرف بثقافته الوا�ش������عة يف علوم 

لته لتويّل  هَّ
أ نيا؛ تلك العلوم التي ا ي������ن والدُّ الدِّ

أربعة  من�ش������ب ق�ش������اء )مر�ش������ية( نحواً من ا

ه ابنه  أبا ح������ازم وجَّ أّن ا عق������ود. والوا�ش������ح ا

اإىل العلوم الّدينّي������ة واللُّغوّية، وَجَعله يتتلمذ 

يف )مر�ش������ية( على اأبي القا�ش������م الطر�شوين 

دبّي������ة، وعلى اأحمد  عّية واالأ يف العل������وم ال�رسَّ

 يف النَّح������و، وعلى اأبي 
ّ
بن هالل العرو�ش������ي

علي ال�ش������لوبني يف املنطق والفل�شفة والعلوم 

النَّقلّية، وعلى غري ه������وؤالء من علماء القرن 

ال�ش������ابع الهجرّي. ولي�س لدينا ما يُنري رحلة 

 ،
ّ
تلّق������ي الِعلْم يف حي������اة ح������ازم القرطاجّني

ل بني  أن������ه كان دائ������م التنقُّ ولك������ّن الثاب������ت ا

قرطاجنة ومر�شية وغرناطة واإ�شبيلية؛ للقاء 

أبا  فادة م������ن علومهم. ويُقال اإن ا العلماء واالإ

������لوبني )ت 645 ه�(، �ش������يخ العربّية  علي ال�شَّ

آنذاك، هو الذي اكت�ش������ف يف حازم امليل اإىل  ا

هه اإىل قراءة كتب ابن ر�ش������د  الفل�ش������فة، فوجَّ
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والفارابي وابن �ش������ينا، واإىل درا�ش������ة املنطق 

هه  أي�ش������اً اإنه وجَّ ������عر. وقيل ا واخلطابة وال�شِّ

ر�شطو يف  ������عر( الأ اإىل درا�ش������ة كتاب )فن ال�شِّ

نه مل يكن يتقن اليونانّية.  ترجماته العربّية؛ الأ

وق������د وعى حازم هذه املعارف املتنوِّعة حتى 

اأ�ش������بح، كما قال عنه من�شور عبد الرحمن: 

)فقيهاً مالكي املذهب كوالده، نحوياً بَ�رْسّياً 

ندل�س، حافظاً للحديث، راوية  كعامة اأهل االأ

دب، �ش������اعراً جمي������داً(، طبقت  خبار واالأ لالأ

جازات، و�شار َعلَماً  فاق، فنال االإ �ش������هرته االآ

ندل�س  يعرفه القا�ش������ي والّداين، داخ������ل االأ

وخارجها. 

أ�ش������ٍف اأن يتاأّلق حازم القرطاجّني  ومن ا

ندل�س؛  يف زمن اأفول �ش������م�س الع������رب يف االأ

خرى يف  زمن �ش������قوط املدن واحدًة تل������و االأ

أبوه عام 632 ه�  �شبان. وحني تويّف ا اأيدي االإ

عة  مل يبق قادراً على انتظ������ار الّنهايات املتوقَّ

لقرطاجّنة ومر�شية، فرحل اإىل مراك�س )عام 

دين فيها  633 ه� غالب������اً(، وكانت دولة املوحِّ

تعاين من احلروب والفنت الّداخلّية. ويُخيَّل 

�شائ�س  اإيلَّ اأن حازماً مل يكن يُحبُّ الفنت والدَّ

آن������ذاك، على  الت������ي كرثت يف ه������ذا البالط ا

دي������ن كان بالَط  الّرغم م������ن اأن بالط املوحِّ

دب، تواف������ر فيه ع������دد كبري من  الِعلْ������م واالأ

دباء الذين قدم������وا، مثل حازم  العلم������اء واالأ

ندل�������س. ولذلك اكتفى  ، من االأ
ّ
القرطاجّن������ي

حازم بالعي�س ب�ش������ع �شنوات يف مراك�س، ثم 

ن دولة  غادره������ا اإىل تون�س ع������ام 638 ه�؛ الأ

ن اأمراءها  احلف�شيني فيها دولة م�شتقّرة؛ والأ

رونها. وحني حلَّ  دباء ويُقدِّ يعرفون مكانة االأ

مراء، من  حازم يف تون�������س لقي من هوؤالء االأ

ّول )ت 647 ه�( اإىل  أّولهم اأبي زكريا يحيى االأ ا

اأبي حف�س عمر امل�ش������تن�رس الثاين )ت 664 

حبَّهم ومدحهم 
ه�������(، احلفاوة والتقدي������ر، فاأ

أيامهم منْزلة رفيعة.  وخدمهم، و�شار له يف ا

والوا�ش������ح اأن حازماً َع������َرف رغد العي�س يف 

تون�س، و�َش������ِعد ب�ش������حبة عدد غري قليل من 

دب������اء الذين كانوا يعي�ش������ون يف  العلم������اء واالأ

ّبار )ت661 ه�(، وابن دي�ش������م  تون�س، كابن االأ

)ت 692 ه�(، وابن �شيِّد النا�س )ت 657 ه�(، 

أَِن�َس بعدد من  وابن ع�ش������فور )ت 669 ه�(، وا

ندل�ش������ي  املريدين والتالمذة، كاأبي حّيان االأ

الغرناطي )ت 745 ه�(، وابن �شعيد )ت 685 

ه�(، وابن ُر�َش������يْد )ت 721 ه�(، واأبي احل�شن 

التجاين، واأبي الف�ش������ل التجاين، وابن را�شد 

القف�شي )ت 736 ه�(، وابن الُقْوبَع... ومن 

 
ّ
 اأن ينتج حازم يف هذا املناخ العلمي

ّ
البديهي

������عر والن������رث، واأن ميوت عام  موؤلَّفاته يف ال�شِّ

نيا. 684 ه� را�شياً عن الدُّ
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فات حازم  لَّ ثانيًا: موؤ

القرطاجّنّي

ح������ازم  يَُخلّ������ف  مل 

 من املوؤلَّفات، 
ّ
القرطاجّني

يف ال�ش������عر والن������رث، م������ا 

أو ي������داين ِعلْمه  ي������وازي ا

أبو  ومكانته. فقد و�شفه ا

معا�رسيه،  اأح������د  حّيان، 

أن������ه )اأوح������د زمانه يف  با

والنحو  والن������رث  النظ������م 

وعلم  والَعُرو�س  واللغ������ة 

البيان(. وو�ش������فه تلميذه 

)حرب  أن������ه  با ُر�َش������يْد  ابن 

دباء(،  االأ وبح������ر  البلغاء 

وو�شفه ابن �ش������عيد باأنه 

)�ش������اعر جميد، وح�شيب 

جميد(... هل �ُشِغل حازم 

باملدار�ش������ة  التاأليف  عن 

واملناظرة؟. هل �شاع بع�س 

�ش������عره ونرثه؟. اإن ما بني 

أيدينا من موؤلَّفات حازم  ا

مق�ش������ور على كتابه )منه������اج البلغاء و�رساج 

دباء(، وبع�س �شعره. وهذا بياٌن بهما: االأ

دباء(،  1- كتاب: )منهاج البلغاء و�رساج االأ

قه الّدكت������ور حممد احلبيب بن اخلوجة.  حقَّ

أّول مرة يف تون�س ع������ام 1966، وثاين  ُطِب������ع ا

�شالمي يف بريوت عام  مّرة يف دار الغرب االإ

.1981

قه������ا الّدكتور حممد  2- املق�ش������ورة. حقَّ

داب،  مهدي عالم، ون�رسها يف حولّية كلية االآ
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جامعة عني �شم�س عام 1954/1953

قه  . حقَّ
ّ
3- دي������وان ح������ازم القرطاجّن������ي

وىل عن  عثمان الكعاك، و�ش������درت طبعته االأ

دار الثقافة يف بريوت عام 1964

قها الّدكتور  4- ق�ش������ائد ومقطعات. حقَّ

حمم������د احلبيب بن اخلوجة، و�ش������درت عن 

الدار التون�شية للن�رس يف تون�س عام 1972

را�س���ات واملقالت عن  ثالث���ًا: الكتب والدِّ

حازم القرطاجّنّي

 ع������امل الّنقد 
ّ
�َش������َغل ح������ازم القرطاجّن������ي

دب، ف�ش������درت عن������ه جمموعة كبرية من  واالأ

الكت������ب والّدرا�ش������ات واملقاالت والّر�ش������ائل 

اجلامعّية، هي:

فة عنه: لَّ 1- الكتب املوؤ

أ - رفع احلجب امل�ش������تورة عن حما�ش������ن  ا

املق�ش������ورة: ال�رسي������ف الغرناط������ي القاهرة، 

ط1- 1344ه�/1925م.

ب- م�ش������ادر التفكري النقدي والبالغي 

عند ح������ازم القرطاجني: د. من�ش������ور عبد 

جنل������و امل�رسية، القاهرة،  الرحمن مكتبة االأ

1980م.

ت- ح������ازم القرطاجني ونظرية املحاكاة 

والتخييل يف ال�ش������عر: د. �ش������عد م�شلوح عامل 

الكتب، القاهرة، 1980 م.

ث- حازم القرطاجني، حياته و�ش������عره: 

د. كيالين ح�شن �شند الهيئة امل�رسية العامة 

أع������الم الع������رب 120، القاه������رة،  للكت������اب، ا

1986م.

ج- نظري������ة ح������ازم القرطاجني النقدية 

أث������ريات اليونانّية:  واجلمالي������ة يف �ش������وء التا

�ش������فوت اخلطي������ب مكتب������ة نه�ش������ة م�رس، 

القاهرة، 1986م.

ح- اجلان������ب العرو�ش������ي عن������د ح������ازم 

دباء:  القرطاجني يف منهاج البلغاء و�رساج االأ

اأحمد الهيب دار القلم، بريوت، 1988م.

خ- نظرية املعنى عند حازم القرطاجني: 

د. فاطم������ة عبد اهلل الوهيبي املركز الثقايف 

العربي، الدار البي�شاء/ بريوت، 2002م.

2- الّدرا�سات واملقالت

أبو احل�شن حازم  اأ- حممد مهدي عالم: ا

دب العربي   القرطاجني وفن املق�شورة يف االأ

داب، جامعة عني �ش������م�س،  حولي������ة كلي������ة االآ

أيار 1951م. املجلد 1، مايو/ ا

ب- د. عب������د الرحم������ن ب������دوي: ح������ازم 

أر�ش������طو يف البالغة  القرطاجن������ي ونظرية ا

وال�ش������عر )مقدمة حتقي������ق املنهج الثالث من 

الق�شم الثاين من منهاج البلغاء( �شمن كتاب: 

اإىل طه ح�ش������ني يف عيد ميالده ال�شبعني دار 

املعارف، القاهرة، 1962م.

ت- ماهر ح�ش������ن فهمي: ق�ش������ية النظم 
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والفل�ش������فة اجلمالية عند حازم القرطاجني 

جملة جمم������ع اللغة العربية، ع 27، 1390ه�/

1971م.

أر�ش������طو  ث- نا�رس حالوي: املحاكاة بني ا

داب، جامعة  وحازم القرطاجني جملة كلية االآ

الب�رسة، الب�رسة، ع 11، 1976 م.

ج- �شفوت اخلطيب: اخليال م�شطلحاً 

نقدياً بني ح������ازم القرطاجني والفال�ش������فة 

جملة ف�ش������ول، القاه������رة، املجلد 7، ع 4-3، 

أيلول/�شبتمرب 1977م. ا

ح- خالد حميي الدين الربادعي: النظرية 

النقدية لدى حازم القرطاجني جملة املعرفة، 

دم�شق، ع 233، 1983م.

ح������ازم  موق������ف  املومن������ي:  قا�ش������م  خ- 

القرطاجني من اال�ش������رتفاد بال�ش������عر جملة 

������ان، ع  ردين، عمَّ جمم������ع اللغ������ة العربي������ة االأ

الثاين  �ش������وال 1405-1984/ربيع   ،29-28

1406- 1985م.

براهيم: طبيعة ال�ش������عر عند  د- نوال االإ

ح������ازم القرطاجني جملة ف�ش������ول، القاهرة، 

املجل������د 6، ع 1، ت�رسين1-كانون1/اكتوبر- 

دي�شمرب 1985م.

ذ- علوي الها�ش������مي: قانون التنا�ش������ب، 

يقاع والرتكيب  حازم القرطاجني بني بنية االإ

اللغوي جملة احلياة الثقافية، تون�س، ع 45، 

ت�رسين 2/نوفمرب 1987م.

ر- يون�س بن الزاكي: حازم القرطاجني 

نحوياً جمل������ة الدارة، الريا�������س، ع 4، رجب 

آذار- مار�س 1987م. 1407/ا

ز- د. خليل املو�شى: وحدة الق�شيدة يف 

نقد القرطاجني جملة الرتاث العربي، دم�شق، 

وىل 1408/كانون2- يناير  ع 30، جمادى االأ

1988م.

�س- د. حممد حما�شة عبد اللطيف: 

اجلانب العرو�شي عند حازم القرطاجني 

دباء املجلة العربية  يف منهاج البلغاء و�رساج االأ

ن�شانية، الكويت، ع 36، 1989م. للعلوم االإ

�س- علي لغزيوي: اأغرا�س ال�ش������عر عند 

حازم القرطاجني جملة الفي�شل، الريا�س، ع 

173، ذو القعدة 1411ه�/1990م.

�س- حمي الدين حمدي: ال�ش������عرية عند 

حازم القرطاجني �شمن كتاب: قراءة الن�س 

بني النظرية والتطبيق املعهد القومي لعلوم 

الرتبية، تون�س، 1990 م.

مقارب������ة  الوهايب������ي:  من�ش������ف  �������س- 

املمت������ع املفيد يف نظرية ال�ش������عر عند حازم 

أندل�ش������ية، ع 8،  القرطاجني جملة درا�ش������ات ا

1412 ه�/1992م.
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ط- حممد الهدلق: 

موقف ح������ازم القرطاجني من ق�ش������ية 

الغمو�س يف ال�ش������عر مقارن������اً مبوقف النقاد 

داب، جامعة امللك  ال�ش������ابقني جملة كلي������ة االآ

�ش������عود، الريا�س، املجل������د4، ع2، 1412ه�/ 

1992م.

ح������ازم  نظري������ة  لغزي������وي:  عل������ي  ظ- 

دبية  جنا�س االأ القرطاجني يف درا�شة االأ

جملة الفي�ش������ل، الريا�������س، ع 201، ربيع 

ول 1993/1414م. االأ

3- الّر�سائل اجلامعّية

اأ- حمم������د احلبيب ب������ن اخلوجة: منهاج 

دباء، حتقيق ودرا�شة ر�شالة  البلغاء و�رساج االأ

دكت������وراه باإ�رساف ريجي�س بال�ش������ري، جامعة 

باري�س، باري�س، 1964م.

ح������ازم  الغ������زي:  حمم������د  حمم������د  ب- 

القرطاجني وتط������ور النقد العربي ر�ش������الة 

دكتوراه باإ�رساف الدكتورة �ش������هري القلماوي، 

جامعة القاهرة، 1977م.

دبي  أديوان: ق�ش������ايا النقد االأ ت- حممد ا

عن������د حازم القرطاجني ر�ش������الة ماج�ش������تري 

باإ�رساف الدكتور اأجمد الطرابل�ش������ي، جامعة 

حممد اخلام�س، الرباط،1986.

ث- فريدة زرقني: ح������ازم القرطاجني، 

حياته و�ش������عره ر�ش������الة ماج�ش������تري باإ�رساف 

الدكتور عمر مو�ش������ى با�ش������ا، جامعة دم�شق 

1987م.

ج- في�شل عبد املنعم: نظرية املحاكاة يف 

النظام البالغي حلازم القرطاجني ر�ش������الة 

ماج�شتري باإ�رساف الدكتور اأديب نايف ذياب، 

ان، 1988م. ردنية، عمَّ اجلامعة االأ

ح- غيث������ة اجلب������اري بحري������وه: درا�ش������ة 

امل�ش������طلح النقدي يف كتاب منه������اج البلغاء 

داب،  اإ�رساف الدكتور حممد الكتاين، كلية االآ

تطوان، املغرب، 1989م.

خ- عبد احلليم عبا�س عبا�س: امل�شطلح 

النق������دي عن������د ح������ازم القرطاجني ر�ش������الة 

ردن،  ماج�ش������تري، جامعة الريموك، اربد، االأ

1990م.

دري�شي: امل�شطلحات النقدية  د- اأحمد االإ

بي  دباء الأ يف كتاب منهاج البلغ������اء و�رساج االأ

احل�شن حازم القرطاجني ر�شالة لنيل دبلوم 

دبي القدمي،  الدرا�ش������ات العليا يف النق������د االأ

باإ�رساف الدكتور ال�شاهد البو�شيخي، جامعة 

�ش������يدي حممد بن عب������د اهلل، فا�س، املغرب، 

1412 ه�/ 1991 م.

ذ- فاطم������ة عب������د اهلل الوهيبي: نظرية 

املعنى عند حازم القرطاجني ر�شالة دكتوراه 

باإ�رساف الدكتور عبد اهلل الغذامي، جامعة 

امللك �شعود، الريا�س، 1421 ه�/2001م.
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رابعًا: �سعر حازم القرطاجني

مل ي�ش������لنا ديوان حازم القرطاجني، وما 

جمع������ه عثم������ان الكع������اك )1964(، وحممد 

احلبيب ب������ن اخلوجة )1972(، من �ش������عره، 

قها قبلهما حممد مهدي  واملق�شورة التي حقَّ

������ق وح������ده املكان������ة  ع������الم )1953(، ال يُحقِّ

عرّية التي ُعِرف بها حازم بني معا�رسيه،  ال�شِّ

ز القول ب�ش������ياع قدر كبري من �شعره.  بل يُعزِّ

وهناك اتفاق بني الباحثني يف �شعر حازم على 

اأن �ش������عره ق�شمان، ق�شم تنفرد به املق�شورة، 

وق�شم ثان ي�شمل الق�شائد واملقطعات.

اأما املق�شورة فهي الق�شيدة التي عار�س 

بها حازم القرطاجني مق�شورة ابن دريد )ت 

لة �ش������عرّية،  231 ه�(. وهذه الق�ش������يدة مطوَّ

خرى يف ال�شعر  �شاأنها �شاأن املق�ش������ورات االأ

العربي. نظمها حازم على بحر الرجز، وروي 

لف اللينة املق�ش������ورة، يف �شتة واألف بيت.  االأ

اأما الّداعي اإىل نظمها فهو، كما ذكر حممد 

احلبيب بن اخلوجة، )مدح امل�ش������تن�رس باهلل 

احلف�ش������ي على جتديده احلنايا واإي�ش������اله 

امل������اء من زغوان اإىل تون�س(، ثم اال�ش������تنجاد 

������ه حازم يف  ندل�������س. وقد نبَّ ب������ه لتحرير االأ

غرا�س التي ُعني  خطبة املق�ش������ورة على االأ

بها فيها، بدءاً من الغزل والن�ش������يب، فمديح 

امل�ش������تن�رس باهلل، فو�شف حياته ال�شابقة يف 

ندل�س ومراتع ال�ش������باب، وما حفلت  مرابع االأ

أنهار وحدائق، فهناءة  ندل�س من مدن وا به االأ

عي�ش������ه يف تون�س يف ظل ال�شلطان امل�شتن�رس 

ب������اهلل، وانته������اًء بفخ������ره باإبداع املق�ش������ورة 

نف�شها.

اأما ق�شائد حازم القرطاجني ومقّطعاته 

فقد نظمها على ت�شعة اأوزان لي�س غري، هي: 

الكامل والب�ش������يط والّطويل والوافر واملديد 

واملن�������رسح والّرم������ل واخلفيف واملقت�ش������ب. 

أقلّها  وىل، وا وزان الثالثة االأ اأكرثها ع������دداً االأ

خرية. مو�ش������وعات  وزان الثالثة االأ عدداً االأ

ه������ذه الق�ش������ائد واملقطوع������ات ال تخ������رج 

أربعة، ه������ي: املدح والغزل والو�ش������ف  ع������ن ا

والزُّهد، ولي�س لدي������ه هجاء. واأكرث مدائحه 

يف امل�ش������تن�رس ب������اهلل وابنه املنت�������رس، ولديه 

ق�ش������يدة مدح بها الر�شول حممد �شلى اهلل 

أ�شطراً من معلّقة امرئ  نها ا عليه و�شلّم، و�شمَّ

القي�س بعد حتويلها من الغزل اإىل املديح. 

 يف 
ّ
وعموماً، فقد نظم حازم القرطاجّني

اأغرا�س ال�شعر التي كانت �شائدة يف ع�رسه، 

أبياتاً جميلة، و�ش������وراً بديعة، و�ش������عى  م ا وقدَّ

عرّي وبنات  اإىل اجلديد بت�شويره اخَللْق ال�شِّ

������ْوغ كثرياً، فح�ش������د  ف������كار. واحتفى بال�شَّ االأ

ألوان البيان والبديع. وانعك�ش������ت  يف �ش������عره ا

ثقافته يف �ش������عره، وخ�شو�شاً ثقافته الفلكّية 
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دبّية واللّغوّية، �شعياً  والفقهّية واملنطقّية واالأ

منه اإىل التفوُّق يف الّنظم.

دباء خام�سًا: منهاج البلغاء و�رصاج الأ

دباء غري  لي�������س ملنهاج البلغاء و�������رساج االأ

قها  ن�ش������خة خمطوطة واح������دة يف تون�س، حقَّ

الدكتور حممد احلبيب بن اخلوجة، وطبعها 

يف تون�س عام 1966، بعد اأن نال فيها درجة 

الدكت������وراه من جامعة باري�������س عام 1964. 

دباء(  يتاأّلف كتاب )منه������اج البلغاء و�رساج االأ

أق�ش������ام: القول واملع������اين واملباين  أربعة ا من ا

ن  ّول فقد �شاع؛ الأ �ش������لوب. اأما الق�شم االأ واالأ

املخطوطة و�ش������لت اإلينا مبتورة، �شاع ق�شٌم 

أّولها، وجزء ي�شري من اآخرها. والوا�شح  من ا

أثناء  من اإ�ش������ارات حازم اإىل هذا الق�شم يف ا

حديثه عن املو�ش������وعات املختلفة اأن الق�شم 

داء  ول ي������دور حول القول واأجزائ������ه، واالأ االأ

ثر الذي يح�شل لل�شامعني عند  وطرقه، واالأ

�شدور الكالم.

أق�ش������ام الكتاب الثالثة التي و�شلت  أما ا ا

�ش������لوب( فهي تدور  اإلينا )املعاين واملباين واالأ

حول �ش������ناعة ال�شعر. وقد ق�ش������م حازم كلَّ 

ى  أربعة اأق�شام، �شمَّ ق�ش������ام ا ق�شم من هذه االأ

ق�شام  كلَّ ق�ش������م منها )منهجاً(، ثم ق�ش������م االأ

اها َمْعلَماً وَمْعَرفاً. وكان  واملناهج ف�شوالً �شمَّ

اأحيان������اً يُذيِّل الف�ش������ول مبالحظات حتمل 

أو )ماآم( ب�شيغة  عنوان )ماأّم( ب�شيغة املفرد، ا

ول اإىل  اجلمع. كما ق�ش������م فقرات الق�شم االأ

ول منها لفظة  أق�ش������ام، وو�ش������ع للق�ش������م االأ ا

)اإ�ش������اءة(، وللث������اين لفظة )تنوي������ر(، ثم عاد 

�ش������اءة فالتنوير وراح يجعل اللفظتني  اإىل االإ

متعاقبتني يف الف�شل الواحد. 

ول )املعاين(،  بح������ث حازم يف الق�ش������م االأ

كما ن�سَّ حممد احلبيب بن اخلوجة، )حقائق 

املع������اين واأحواله������ا، وط������رق ا�شتح�ش������ارها 

أ�ش������اليب عر�ش������ها،  وانتظامها يف الذهن، وا

و�ش������ور التعب������ري عنه������ا. اأما الق�ش������م الثاين 

ث فيه  عاري�س ال�ش������عرية( فتحدَّ )املباين واالأ

عن اأوزان ال�شعر ومعايريه واأحكامه وقوانينه 

العرو�ش������ّية بحراً وقافيًة وروياً. واأما الق�شم 

أ�شلوب  ث فيه عن ا �ش������لوب( فتحدَّ الثالث )االأ

أنواعه املختلفة، ف�شاًل  ������عر وطرائقه يف ا ال�شِّ

ع������ن تق�ش������يمه ال�ّش������عر اإىل ج������دّي وهزيّل، 

وتف�شيله القول يف خ�شائ�س كلِّ نوٍع منهما، 

مداد ال�شعرّي، ونقد  ثم حديثه عن �رسوب االإ

ال�شعر، واملفا�شلة بني ال�شعراء. 

دباء(  متيَّز كتاب )منهاج البلغاء و�رساج االأ

أبرز كتب  ن يك������ون من ا لته الأ هَّ
أ باأم������ور كثرية ا

 الق������دمي، اأكتفي باأربع 
ّ
 العربي

ّ
دبي النقد االأ

ميزات منها: 
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ّ
أّولها: ات�ش������اع ثقافة ح������ازم القرطاجّني ا

دبّية واللّغوّية والفل�ش������فّية. وقد انعك�شت  االأ

هذه الثقافة يف جوانب خمتلفة من الكتاب. 

أق�ش������ام وف�شول  ففي تق�ش������يمه الكتاب اإىل ا

ومناه������ج وماآم واإ�ش������اءة وتنوي������ر بع�ٌس من 

ثقافت������ه املنطقّي������ة. ويف ا�شت�ش������هاده الغزير 

������عر والّنرث بع�������سٌ من ثقافته  بالقراآن وال�شِّ

آنّية. ويف ا�شتعماله امل�شطلحات  دبّية والقرا االأ

املنطقّي������ة )كاجلوه������ر والعر�������س والالزم(، 

�ش������لوب( بع�ٌس  دبّية )كاملعنى واملبنى واالأ واالأ

من ثقافته النقدّية. ويف ا�ش������تناده اإىل الكتب 

دبّية والفل�شفّية العربّية املختلفة  النقدّية واالأ

بع�ٌس من ثقافته املو�ش������وعّية. والوا�ش������ح اأن 

م كتاباً  ثقاف������ة حازم هي الت������ي جعلته يُق������دِّ

ر الكتب ال�شابقة عليه،  نقدياً جديداً، ال يُكرِّ

أ�شلوباً جديداً  بل يفيد منها، ويُ�ش������يف اإليها ا

������عر وا�شتخدام البالغة ووعي  يف حتليل ال�شِّ

املعاين. 

وثانيها: �ش������عي حازم اإىل ابتداع مقايي�س 

������عر. فالكلمة ال�شعرّية حتتاج  فنّية للغة ال�شِّ

ة  اإىل الّدّقة يف اختي������ار الكلمة املوحية املعربِّ

عن اأحا�ش������ي�س ال�ش������اعر. والّدّقة يف اختيار 

حيحة(،  الكلمة عند حازم هي )املحاكاة ال�شّ

وعدم الدقة هو ا�ش������تخدام اأكرث الطرق بُْعداً 

ع������ن التعبري عن املعنى امل������راد. ولكّن الدقة 

يحاء، بحيث جت������اوز الكلمة  حتت������اج اإىل االإ

الدقيق������ة داللته������ا اللغوّي������ة احلقيقّية لتدلَّ 

على مع������اٍن جمازّية جديدة. والكلمة املوحية 

حتتاج اإىل )ال�ّش������هولة(، وعماد هذه ال�شهولة 

الّذوق ال�شليم والبعد عن املاألوف واحلو�شي. 

لفة( الت������ي وقف حازم  وم������ع ال�ش������هولة )االأ

عندها طوي������اًل، وراأى اأن اله������دف منها هو 

نها اأقرُب  احل�شول على ا�شتجابة املتلقي؛ الأ

�ش������ماع. ومل يكتف حازم  ألذُّ لالأ اإىل القلوب، وا

باملعايري الفنّية ال�ش������ابقة للكلمة، بل اأ�شاف 

و)ال�ّشاعرّية( و)الف�شاحة(  )الّطرافة(  اإليها 

أي�ش������اً اإىل  و)عدم الّتكرار(... و�ش������عى حازم ا

ث  عرّية، فتحدَّ ابتداع مقايي�س فنّية للجملة ال�شِّ

������ياق( ولغة )العواطف واالنفعاالت  عن )ال�شِّ

قاويل  واإثارة امل�ش������اعر( و)ُح�ْشن املوقع( و)االأ

ال�ش������عرّية التخييلّية( و)اإجادة التعبري(، دون 

اأن يغفل عن اأن ذوق ال�شاعر هو الذي يهديه 

اإىل العبارة الفنية. وغر�س حازم من حديثه 

مور ال�شابقة هو االهتداء اإىل مقايي�س  عن االأ

فنّية تربز من خاللها جودة اجلملة ال�شعرّية 

أنه ابتدع مقيا�شني، هما:  من رداءتها. ويبدو ا

ّحة( وما يرتبط بها من �رسائر �شعرّية،  )ال�شِّ

و)الو�ش������وح( وما يرتبط ب������ه من حديث عن 

)الغمو�س(.
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وثالثها: �ش������عي ح������ازم اإىل تق������دمي َفْهٍم 

ّن حازماً مل  جديد للبالغة العربّية. ذل������ك الأ

يكتف بالتوظيف الّتقليدّي للموروث البالغي 

، بل راح يُنعم النَّظر يف نظرية اأر�شطو 
ّ
العربي

فادة  د جوانب االإ يف البالغة وال�ش������عر، ويُحدِّ

. وخل�س من 
ّ
منها يف نقد ال�ش������عر العرب������ي

ذلك اإىل �������رسورة االهتمام بكلّيات البالغة، 

واالبتعاد عن تف�شيالتها اجلزئّية والفرعّية. 

واإذا كان الفاراب������ي وابن �ش������ينا وابن ر�ش������د 

ربطوا مفهوم ال�ش������عر باملح������اكاة والتخييل، 

 الذي جاء 
ّ
بعي������داً عن التحدي������د املنطق������ي

ب������ه قدامة بن جعفر وابن ر�ش������يق القريواين 

وغريهما من النّقاد العرب، وبعيداً عن ربط 

أر�ش������طو مفهوم ال�ش������عر باملحاكاة وبال�شعر  ا

، وبعي������داً عما فعله الفال�ش������فة 
ّ
املو�ش������وعي

ر�ش������طّية  امل�ش������لمون حني �رسحوا املحاكاة االأ

( بدالً من 
ّ
 )الغنائي

ّ
بربطها بال�ش������عر الّذاتي

 متثَّل 
َّ
، فاإن حازم������اً القرطاجني ّ

املو�ش������وعي

ذلك كلّه، وراح يعتمد فهماً جديداً للمحاكاة 

والتخيي������ل يالئ������م ال�ش������عر العرب������ي. اإذ اإنه 

حداث  أر�ش������طو بربط املحاكاة باالأ اأفاد من ا

فع������ال، وج������اوز تق�ش������يمات البالغي������ني  واالأ

العرب للت�شبيه واال�شتعارة اإىل املعنى اللغوّي 

أراد اأن  للمح������اكاة وقوانينها العام������ة، وكاأنه ا

يجعل القوانني اجلديدة للمحاكاة بدياًل من 

.
ّ
ر�شطي  االأ

ّ
املوروث العربي

ورابعها: �شعي حازم اإىل تقدمي نظريات 

جديدة. منها نظرية املعنى التي بنت فاطمة 

عب������د اهلل الوهيبي كتابها عليها، وخل�ش������ت 

من������ه اإىل اأن )املع������اين الذهني������ة هي املحور 

لتنظري حازم(، و)تتاأ�ش�س هذه النظرية عنده 

عل������ى النظ������رة اإىل اللغة من واق������ع املغايرة 

أ�شا�س التقابل بني لغة  واالنحراف... وعلى ا

الكالم العادي ولغة القول ال�ش������عري(. ومنها 

أي�ش������اً نظرية املحاكاة والتخييل يف ال�ش������عر  ا

التي بنى �شعد م�شلوح كتابه عليها، وخل�س 

آرائ������ه يف اأغرا�س ال�ش������عر  من������ه اإىل اأن )كّل ا

ومعانيه، ويف املحاكاة والتح�ش������ني والتقبيح 

ثر النف�ش������ي، وغري  وال�ش������دق والك������ذب واالأ

ذلك من الق�شايا التف�شيلّية، جندها جميعاً 

تنطلق من مفهوم التخييل ال�ش������عري(، اإذ اإن 

د للناقد ما ياأخذ وما يدع،  هذا املفهوم يُحدِّ

ما يقبل وما يرف�س، وما اجليِّد وما الرديء 

يف �شناعة ال�شعر.

❁    ❁    ❁

ثر النقدّي  هذه هي النظرة الكلّّية يف االأ

 يف النقد 
ّ
ال������ذي خلَّفه ح������ازم القرطاجّن������ي

، وهي نظرة خالية من التف�ش������يالت 
ّ
العربي

التي ج������رى عليها ح������ازم يف )منهاج البلغاء 

ألفاظاً غري  دب������اء(، كا�ش������تخدامه ا و�رساج االأ
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أو ِذكره ال�شاعر با�شمه حيناً، وبلقبه  ماألوفة، ا

حيناً اآخر، واإغفاله اال�شم واللقب يف اأحايني 

أو اعتماده �شطر البيت مو�شع ال�شاهد  كثرية. ا

بدالً من اإيراده البيت كاماًل. ذلك اأن الهدف 

م������ن هذه النظ������رة الكلية هو تقدمي �ش������ورة 

نقدّية عامة ولكنها �ش������املة للنقد عند حازم 

القرطاجني، ومل�ش������ادر حتلي������ل هذا النقد، 

بغية االنطالق منهما اإىل حتليل الن�ش������و�س 

أ�شلوب حازم  ������ح ا النقدّية حتلياًل دقيقاً يو�شِّ

يف االنتقال م������ن البالغة العربّية اإىل مفهوم 

التخيي������ل ال�ش������عرّي، ومن مفه������وم التخييل 

ال�شعرّي اإىل مفهوم املعاين الذهنّية وجتلياته 

أم  أكانت �شعرّية ا دبّية، �شواء ا يف الن�شو�س االأ

نرثّية.

¥µ
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ترك العديد من مبدعي و�شط اأوروبة وجنوبها واأق�شى غربها الكثري من 

�ش������المي بدرجات متفاوتة يف اإبداعهم. من  املوؤ�رسات على التاأثري العربي/ االإ

أو�ش������اط الغرب املت�ش������هينة يف  هوؤالء مناذج ال ميكن جتاهلها يف زمن اإيغال ا

امتهان العرب وامل�شلمني، ثقافة وح�شارة وعقيدة وقيماً:

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

�شهاد�ت �أوروبية خالدة

❁❁

د. خري الدين عبد الرحمند. خري الدين عبد الرحمن
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 األفون�س دي لمارتني 

ندر اأن حظي مبدع اأوروبي مبودة وحمبة 

واإعجاب يف �ش������فوف العرب متاثل ما لقيه 

الفرن�ش������ي  الرومان�ش������ي  ديب  واالأ ال�ش������اعر 

ألفون�������س دي المارت������ني )1790- ال�ش������هري ا

1869( يف العامل العربي من ترحاب �ش������عري 

أ�ش������باب  وتعريب وتقريظ ومديح. ولعل اأول ا

هذا املوقف العربي كان اإن�ش������اف المارتني 

للع������رب وامل�ش������لمني وترفعه عما �ش������اد اأكرث 

وروبي������ة من اإجح������اف بحقهم  و�ش������اط االأ االأ

وحقد اأعمى متوارث عليهم تعود جذوره اإىل 

التعبئة ال�شامة التي مهدت لغزوات الفرجنة 

أنه ق������ال عن النبي  وواكبته������ا وتلتها. يكفي ا

حممد �شلى اهلل عليه و�شلم مثاًل »اإن حممداً 

اأقل من اإله واأعظم من اإن�شان عادي، اأي اإنه 

نبي«، تت�ش������اعف قيمة هذا املوقف عندما 

نقارن������ه مبا كرث م������ن اف������رتاءات املتطاولني 

بحقد ووقاحة على النبي يف اأوروبة واأمريكا 

بعد مئتي �ش������نة من �ش������هادة المارتني هذه. 

عجاب حتول  أ�ش�������س اإن�ش������اف المارت������ني الإ ا

�رسيع������اً اإىل هيام بال�رسق الذي ع�ش������قه هذا 

ال�ش������اعر املب������دع، وراأى فيه جن������ة اهلل على 

ول،  ر�������س، وموطن اجلمال واخلي������ال االأ االأ

واأر�س املعجزات والر�شاالت ال�شماوية ومهد 

ن�ش������انية العريقة التي �شكلت  احل�شارات االإ

احل�ش������ارة العربية منعطفاً تاريخياً رئي�ش������اً 

فيها، مثلما راأى يف اأهل ال�رسق �ش������دنة قيم 

الكيا�ش������ة والكرم واملودة والت�ش������امح والنبل 

والف�شيلة وتزاوج الدين بالعقل على قاعدة 

احلق والنور واملحبة.

ترجمة 
 )1(

و�شط ن�رست �شحيفة ال�رسق االأ

لق�ش������يدة قاله������ا المارتني يف مدي������ح النبي 

العربي حممد عليه ال�ش������الة وال�ش������الم، قام 

أباه  الكاتب املوريتاين ال�ش������يد املخت������ار ولد ا

برتجمته������ا اإىل العربية. ولئن عرف املثقفون 

أ�شهر �شعراء  المارتني بلقب �شاعر البحرية، وا

فرن�ش������ا يف القرن التا�ش������ع ع�رس، وعلقت يف 

اأذهانه������م �ش������ورة المارتني العا�ش������ق الذي 

اأح�ش������ن ت�ش������وير عالقات احلب بني الرجل 

أة، واأبدع يف التقاط م�ش������اهد اجلمال  وامرا

يف الطبيعة من حولنا واأحا�ش������ي�س التوا�شل 

معها، فاإن ما ا�شتوقفني طوياًل هو اأن معظم 

من كتبوا ع������ن فرتة اإقامة المارتني يف حلب 

قد حتدثوا عن اإقامته يف حي الكتاب الذي 

آنذاك، وعن  غني������اء ا كان������ت تقطنه طبقة االأ

دب يف املدينة،  توا�ش������له مع اأهل الفك������ر واالأ

أ�شهبوا ب�ش������كل خا�س يف ذكر عالقة ع�شق  وا

أة حلبية، لكن مل يلتفت اأحد من  ربطت������ه بامرا

الدار�ش������ني العرب قبل الدكتور ال�ش������يد ولد 

أباه –يف ح������دود ما علمت- اإىل ق�ش������يدته  ا
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يف مدي������ح النبي العربي حممد، وحتديداً يف 

تعرفه اإىل عظمة �شخ�ش������ية النبي من خالل 

عالقاته الفكرية واالجتماعية يف حلب، ومن 

ثم اإعجاب������ه الكبري بتلك ال�شخ�ش������ية الذي 

عرب عنه بق�ش������يدة ت�ش������تحق التمعن. عنوان 

الق�ش������يدة )م������ن اأعظم منك ي������ا حممد؟!(، 

أنيق راق لهذه  أباه بتعريب ا وقد ق������ام د. ولد ا

ن ال�شيء يذكر بنقي�شه اأحياناً،  الق�شيدة، والأ

ن�ش������تذكر هنا بل������ورة كاظم جهاد خال�ش������ة 

برز املالب�ش������ات يف ترجمة ال�شعر،  نظرية الأ

خري )ح�شة  حيث عددها يف خامتة كتابه االأ

الغريب- ترجمة ال�شعر يف الثقافة العربية(، 

�شل ر�شالة  ال�شادر بالفرن�شية، والذي هو باالأ

دكتوراه كتبت قبل ع�رس �شنوات، على اأمل اأن 

ال يق������ع املرتجمون الع������رب فيها من جديد. 

تلك املالب�شات البارزة هي كما اأوردها كاظم 

حيان للغة الن�س  جه������اد: اإهماٌل يف غالب االأ

كرث ب�شاطة؛  أوالياتها وقواعدها االأ �شلية يف ا االأ

حرم������ان اللغ������ة العربية ذاته������ا، داخل هذه 

بداعية وقدراتها  الرتجمات، م������ن طاقتها االإ

أو اإزالة خ�شو�ش������يات  يحائية؛ اإ�ش������عاف ا االإ

لغة ال�ش������اعر وطريقة تطويع������ه لها؛ حتييد 

بعاد ال�شوتية للن�س اأو مده باإيقاع خمالف  االأ

�شلي  �شلي، ت�شويه �شكل الن�س االأ يقاعه االأ الإ

من خ������الل تطوي������ل بع�س جمله ب������دالً من 

يجاز املعتمد فيه، اأو من خالل ا�ش������تبدال  االإ

توا�ش������ل الن�س اجلوهري بتقطيع اعتباطي 

أو  ل������ه؛ تخفيف فوارق لها عالقة باجل�ش������د ا

أو ب�شور فاح�شة مق�شودة؛ ا�شتبدال  أة ا باملرا

دة ون�رسة مبفردات لغوية  لغ������ة مبدعة وجمدِّ

قدمية، )ما يدع������وه »الرتجمات التعتيمية«( 

أو بالعك�س، اعتماد كلمات م�شتمّدة من لغة  ا

ال�شحافة بدالً من عبارات عربية كال�شيكية 

ال ت������زال حّية وت�ش������ع يف ت�������رّسف املرتجم 

اإمكانات كبرية؛ اإخ�شاع غرابة الن�س لعملية 

�شالة  �ش������بط وت�ش������وية وتنميط با�ش������م )االأ

اللغوي������ة(، على رغم اأن زعزعة اللغة بدراية 

أو تو�ش������يع قدراتها النحوية واملعجمية هما  ا

مك�ش������بان �ش������عريان ولغويان؛ طغيان ترجمة 

معنى الن�س على ح�ش������اب �شكله والت�شحية 

بغمو�شه امل�شّع مل�شلحة ماهو مفهوم و�رسيع 

مر ال������ذي يلغي دور القارئ  اال�ش������تيعاب/ االأ

يف ابتكار معن������ى الن�س بدوره؛ الت�ش������حية 

مبا هو ُم�ش������مر يف اخلطاب ال�شعري داخل 

زة على املعنى املبا�رس، واملق�شود  ترجمة مركِّ

يحاءات والتالُع������ب بالكلمات  بامل�ش������مر االإ

ونوع������اً م������ن ح�������س الدعابة اخلف������ي اأو من 

د معاين  د، تقلي�س قدرة تعدُّ الغمو�س املتعمَّ

كلمات ال�شاعر عرب ترجمتها بكلمات حتمل 

أو بالعك�س، تكليف كلمة  معن������ى واحد فقط، ا
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واحدة اأحيان������اً برتجمة عب������ارات عّدة غري 

مرادف������ة لها. واأخرياً، ع������دم حتديد املرتجم 

ا�شرتاتيجية �ش������املة البد منها للحفاظ على 

أو �ش������كل بع�س الكلم������ات والبنيات  )هوية( ا

املكررة داخ������ل ن�س ق�ش������يدة المارتني عن 

أبداً اأن  النبي حممد )�س(: »ال اأحد ي�شتطيع ا

يتطلع، عن ق�شد اأو عن غري ق�شد، اإىل بلوغ 

أ�ش������مى من ذلك اله������دف، اإنه هدف  ما هو ا

يتعدى على الطاقة الب�رسية، اأال وهو تقوي�س 

اخلراف������ات التي جتعل حجاب������اً بني اخلالق 

واملخلوق، واإعادة �ش������لة القرب املتبادل بني 

العبد وربه، ورد االعتبار اإىل النظرة العقلية 

لوهية املقد�س، و�ش������ط عامل فو�ش������ى  ملقام االأ

�رساك. لهة امل�شوهة التي اختلقتها ملة االإ االآ

❁    ❁    ❁

ن�ش������ان اأن يق������دم على م�رسوع  ال ميكن الإ

يتعدى قوى الب�رس باأ�ش������عف الو�ش������ائل، وهو 

ال يعتم������د يف ت�ش������ور م�رسوع������ه واإجنازه اإال 

على نف�ش������ه ورجال ال يتجاوز عددهم عدد 

اأ�ش������ابع اليد الواحدة، يعي�شون يف منكب من 

أبداً يف هذا العامل  ال�ش������حراء ما اأجنز اأحد ا

ث������ورة عارمة دائبة، يف مدة قيا�ش������ية كهذه، 

اإذ مل مي�������س قرنان بعد البعثة حتى اأخ�ش������ع 

أقاليم جزيرة العرب  �شالم، بقوته ودعوته، ا االإ



�سهادات اأوروبية خالدة

ول   ��2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

الثالثة، وفت������ح بعقيدة التوحيد بالد فار�س، 

وخرا�ش������ان، وما وراء النهر، والهند الغربية، 

واأرا�شي احلب�شة، وال�ش������ام، وم�رس، و�شمال 

فريقية، وجمموعة من جزر البحر  القارة االأ

بي�س املتو�شط، و�ش������به اجلزيرة االيربية،  االأ

وطرفاً من فرن�شا القدمية.

❁    ❁    ❁

فاإذا كان �شمو املقا�شد، و�شعف الو�شائل، 

�شخامة النتائج، هي ال�شمات الثالث لعبقرية 

الرجال، فم������ن ذا الذي يتجا�������رس اأن يقارن 

حممداً باأي عظيم من عظماء التاريخ؟

❁    ❁    ❁

أك������رث ه������وؤالء مل ينج������ح اإال يف  ذل������ك اأن ا

أو  أو تبدي������ل القوانني، ا حتري������ك الع�ش������اكر، ا

أ�ش�ش������وا �شيئاً،  تغيري املمالك؛ واإذا كانوا قد ا

فال تذكر لهم �ش������وى �شنائع ذات قوة مادية، 

تتهاوى غالباً قبل اأن ميوتوا.

اأما ه������و فقد ا�ش������تنفر اجليو�س، وجدد 

ال�رسائ������ع، وزعزع الدول وال�ش������عوب، وحرك 

مالي������ني الب�رس ف������وق ثلث املعم������ورة. وزلزل 

رب������اب وامللل والنحل  ال�ش������وامع والبيع واالأ

رواح.  والنظريات والعقائد، وهز االأ

واعتمد على كتاب �ش������ار كل حرف منه 

أ�ش�س دولة القيم الروحية ف�شملت  د�شتوراً، وا

لوان، وكتب يف قلوب  ل�شنة واالأ �شعوباً من كل االأ

اأهلها - بحروف ال تقبل االندثار - كراهية 

نابة اإىل  �شنام امل�شطنعة، وحمبة االإ عبادة االأ

حد املنزه عن التج�شيم. الواحد االأ

خذ الثاأر  أبناء ملت������ه الأ ثم دفع حما�ش������ة ا

من العابث������ني بالدين ال�ش������ماوي، فكان فتح 

ثلث املعمورة على عقيدة التوحيد انت�ش������اراً 

معج������زاً، ولكن������ه لي�������س يف احلقيقة معجزة 

ن�شان، واإمنا هو معجزة انت�شار العقل. االإ

❁    ❁    ❁

كلم������ة التوحيد التي �ش������دع به������ا –اأمام 

�شطورية-  رباب االأ معتقدي نظم �شالالت االأ

كانت �شعلتها حينما تنطلق من �شفتيه تلهب 

نوار  وث������ان البالي������ة، وت�ش������يء االأ معاب������د االأ

على ثلث العامل. واإن �ش������رية حياته، وتاأمالته 

أته البطولية على ت�شفيه عبادة  الفكرية، وجرا

آلهة قومه، و�ش������جاعته عل������ى مواجهة �رسور  ا

امل�رسكني، و�ش������ربه على اأذاهم طوال خم�س 

ع�رسة �شنة يف مكة، وتقبله لدور اخلارج عن 

، وا�شتعداده ملواجهة م�شري ال�شحية  نظام املالأ

بني ع�شريته، وهجرته، وعمله الدوؤوب على 

تبليغ ر�شالته، وجهاده مع عدم تكافوؤ القوى 

مع ع������دوه، ويقينه بالن�������رس النهائي، وثباته 

اخلارق للعادة عند امل�شائب، وحلمه عندما 

تكون له الغلبة، والتزام������ه بالقيم الروحية، 

وعزوفه التام عن املل������ك، وابتهاالته التي ال 
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تنقطع، ومناجاته لربه، ثم موته، وانت�ش������اره 

وه������و يف قربه، اإن كل هذا ي�ش������هد اأن هناك 

ميان،  �شيئاً ي�ش������مو على االفرتاء، اأال وهو االإ

ميان الذي منحه )�س( قوة ت�شحيح  ذلك االإ

العقيدة، تلك العقيدة التي ت�شتند اإىل اأمرين 

هم������ا: التوحيد، ونفي التج�ش������يم: اأحدهما 

يثب������ت وجود البارئ، والث������اين يثبت اأن لي�س 

لهة املختلفة  أولهما يحطم االآ كمثله �ش������يء. ا

بقوة ال�ش������الح، والثاين يبني القيم الروحية 

بقوة الكلمة.

❁    ❁    ❁

اإن������ه احلكيم، خطي������ب جوام������ع الكلم، 

الداعي اإىل اهلل باإذنه، �رساج الت�رسيع.

❁    ❁    ❁

أبواب الفكر،  اإنه املجاهد، فاحت مغل������ق ا

باين �������رسح عقيدة قوامه������ا العقل، وطريق 

�شكال، موؤ�ش�س  عبادة جمردة من ال�ش������ور واالأ

ر�س، ودعائم دولة  ع�رسين دولة ثابتة على االأ

روحي������ة فرعها يف ال�ش������ماء.هذا هو حممد، 

ن�شان،  فبكل املقايي�س التي نزن بها عظمة االإ

فمن ذا الذي يكون اأعظم منه؟

هذا ه������و الن�س الكام������ل لتعريب معاين 

ألفون�س دي ال مارتني، وهو تعريب  ق�ش������يدة ا

�ش������عى اإىل نقل اأحا�شي�س ال�ش������اعر العميقة 

بدقة تداين دقة مقابلة كلماته الفرن�شية مبا 

أو يقاربها من كلمات عربية. وهنا  يناظرها ا

نالحظ جملة م�شائل تتعلق بالق�شيدة:

على الرغم من اأن عنوان الق�شيدة يوحي 

باأنها مكر�ش������ة ملديح النبي حممد ومتجيده، 

وه������و اإيحاء �ش������حيح عل������ى اأي ح������ال، فاإن 

ال�شاعر مل يف�شل عظمة الر�شول عن عظمة 

الر�ش������الة، وهك������ذا، مع اإبرازه اأهم �ش������مائل 

النبي وعنا�رس التمايز يف �شخ�شيته ومالمح 

جتربته، مل يغفل اإبراز العنا�رس التي ت�ش������كل 

أوله������ا توحيد اهلل وتنزيهه  جوهر دعوته- وا

ع������ن ال�ش������بيه والتج�ش������يد ورف�������س ال�رسك 

حل������اد، اإ�ش������افة اإىل تنظيم عالقة الب�رس  واالإ

بخالقه������م دون و�ش������يط، وعالقاتهم بالكون 

وببع�ش������هم بع�ش������اً على نحو يحقق التوازن 

املطلوب الكفيل بغلب������ة اخلري على ال�رس يف 

زيل. �رساعهما االأ

ركز ال�ش������اعر على عبقرية الكتاب الذي 

نزل على حممد، وعبقرية حممد نف�ش������ه، يف 

حتوي������ل الكلم������ة اإىل اأقوى �ش������الح يف �رساع 

حل������اد وال�رسك،  ميان والتوحيد �ش������د االإ االإ

أبرز ال�شاعر  و�رساع اخلري �ش������د ال�رس. لقد ا

�شالم  ن�ش������اين الذي اأعاد االإ أولوية الفكر االإ ا

�شالم على  االعتبار له، واإىل ارتكاز دعوة االإ

القيم الروحية واالأخالقية وح�ش������ن ال�شلوك 

ناظم������اً حلي������اة الب�رس و�ش������بياًل اإىل تقدمهم 
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و�ش������الحاً النت�ش������ار احلق على الباطل. ويف 

هذا ال�ش������دد، بني ال مارت������ني التطابق التام 

بني املبادئ وال�ش������عارات والقيم التي جاءت 

�شالم من ناحية و�شلوك النبي  بها ر�ش������الة االإ

مر  العملي وخ�ش������اله من ناحي������ة اأخرى، االأ

الذي جعل������ه ينجح يف امتحان������ات االبتالء، 

وي�شرب على معاناته امل�شنية، ويقدم القدوة 

أو ي�ش������مد  واملثال الذي ال يطاله ت�ش������كيك ا

اأمامه افرتاء وت�شويه.

قدم ال�ش������اعر تلخي�ش������اً بارعاً النت�شار 

جتربة عظمى يف التاريخ الب�رسي، اأطرافها 

أركانها، ور�شول  دعوة �شماوية اأحكم اخلالق ا

مت ا�ش������طفاءه ليمثل اأف�ش������ل مناذج القيادة 

الب�رسية باأخالقه وفكره و�ش������لوكه وقدراته، 

أف������راد جذبهم نور  وجمتم������ع بدا بقلة م������ن ا

مي������ان، ومل يلبث اأن ات�ش������ع لي�ش������مل مئات  االإ

قوام على  املاليني من خمتلف ال�ش������عوب واالأ

ر�س. امتداد االأ

انتقل ال�ش������اعر برباعة من اإقرار حا�شم 

بعبقري������ة النبي حمم������د –بقوله اإن »�ش������مو 

املق�شد و�شعف الو�ش������ائل و�شخامة النتائج 

هي ال�ش������مات الثالث لعبقرية الرجال« ومن 

ثم جزمه باأنه ما من اأحد يداين حممداً عند 

اعتماد هذا املعيار- اإىل ت�شليط ال�شوء على 

برز، اإذ اعتمد على كتاب �شار  �شالح النبي االأ

أ�ش�������س دولة القيم  كل حرف منه د�ش������توراً، وا

الروحي������ة، بحيث حتققت معجزة انت�ش������ار 

أبرز ال�شفات  ن�شان، ثم ا العقل، ال معجزة االإ

ال�شخ�ش������ية التي برزت على امتداد جتربة 

النب������ي يف دعوته، من �ش������رب وثب������ات خارق 

ويق������ني وحلم عند الغلبة وعزوف عن امللك، 

ليتوج هذه ال�شفات وال�ش������مائل ال�شخ�شية 

ميان«. عاد ال�ش������اعر  بكلم������ة واحدة هي »االإ

بع������د هذا ليقف جم������دداً عن������د دور الكلمة 

والعقل والفكر يف جناح الدعوة و�ش������احبها، 

اإذ و�ش������فه بقوله: »احلكيم، خطيب جوامع 

الكلم، الداعي اإىل اهلل باإذنه، �رساج الت�رسيع، 

أبواب الفكر، باين �رسح  املجاهر، فاحت مغلق ا

العقيدة قوامها العقل..«.

تظهر القيمة املميزة لهذا الرتكيز الذي 

أب������داه المارتني عل������ى جور العق������ل والفكر  ا

والقي������م االأخالقية يف جترب������ة النبي حممد 

أولوية يف  )�س(، جت�شيداً ملا لهذا الدور من ا

�شالم –عقيدة و�شلوكاً ونظام حياة وتعبد-  االإ

عندما ن�شتذكر الت�شويه الذي ت�شافر اجلهل 

والتجاهل مع احلقد على جعله �شمة معظم 

�شالم  من تناول اأ�شوات يف الغرب عموماً لالإ

�شوات  وامل�ش������لمني، عقيدة وجتربة، وهي االأ

التي مت اإبرازها وتن�شيطها ومتويل اأ�شحابها 

ومتكينها من الطغيان على ماعداها.
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أي�ش������اً اإىل اأن كتاب )حياة حممد(  ن�شري ا

ألفه المارتني و�شدر �شنة 1830 ظل من  الذي ا

اأعماله غري املنت�رسة على نطاق وا�شع، ب�شبب 

التعتيم واحلملة العدائي������ة التي تعر�س لها 

يف زمان������ه من قبل معظم املثقفني واملفكرين 

الفرن�شيني، ملا ت�شمنه هذا الكتاب من دفاع 

�ش������الم ونبيه. وحت������دث المارتني يف  عن االإ

�ش������الم  هذا الكتاب باإعجاب كبري عن نبي االإ

و�شرية �شحابته.

ول  كتاب )حياة حممد( هذا هو املجلد االأ

من موؤلف المارتني ال�ش������خم املعنون )تاريخ 

تركيا(، واملكّون من �ش������تة جمل������دات، وكانت 

غايته من الكتاب������ة يف تاريخ تركيا التعريف 

مرباطوريتها  الإ والفكرية  الدينية  �ش������ول  باالأ

�شالمية  العثمانية، وكذلك تقريب الديانة االإ

ن�������رست ترجمة  للق������راء الفرن�ش������يني. وقد 

اأج������زاء من كت������اب المارتني )حي������اة حممد( 

حت������ت عن������وان )خمتارات من حي������اة حممد( 

اإىل العربية ا�ش������تعداداً للدورة العا�رسة التي 

بداع  عقدتها جائزة عبد العزيز البابطني لالإ

ال�ش������عري يف باري�������س ي������وم 2006/10/31. 

علماً باأن املوؤ�ش�شة قد اأ�شدرت �شل�شلة حتت 

ألفون�س دي المارتني واأحمد �شوقي،  عنوان ا

وخمتارات من �شعر المارتني. نخ�س بالذكر 

من هذه الكتب خمتارات من مذكرات المارتني 

ويوميات������ه وانطباعاته عن رحلته اإىل امل�رسق 

العربي �ش������نة 1832. �شدرت تلك املختارات 

التي عربها د. جمال �شحيد وماري طوق يف 

نحو �شبعمئة �ش������فحة عن موؤ�ش�شة البابطني 

يف اأواخر �ش������نة 2006. وكان كتاب المارتني 

�ش������لي عن تل������ك الرحلة التي ا�ش������تغرقت  االأ

�ش������تة ع�رس �ش������هراً قد �ش������در بعنوان )رحلة 

اإىل ال�رسق(، متميزاً بالدقة والرومان�شية يف 

و�ش������ف ال�رسق و�شكانه وعاداتهم وتقاليدهم 

واالقت�ش������ادية  االجتماعي������ة  واأو�ش������اعهم 

وال�شيا�شية والثقافية. ويعد هذا الكتاب من 

اأهم ما و�شع يف اأدب الرحالت اإىل ال�رسق.

ي������وم  المارت������ني  دي  ألفون�������س  ا ول������د 

لوار  1790/10/21 يف )ماكون( مبقاطعة االإ

الفرن�ش������ية. و�شافر يف �ش������بابه اإىل اإيطاليا، 

آنذاك، ثم  موئ������ل الثقافة والف������ن يف اأوروبة ا

التح������ق مبكراً بخدمة املل������ك لوي�س الثامن، 

بينما ظهرت موهبته ال�ش������عرية مبكرة، وكان 

ول )تاأمالت �شعرية( اأول جمموعة  ديوانه االأ

دب الفرن�شي،  اأعمال رومان�شية يف تاريخ االأ

وم������ع ت������وايل دواوينه اأطلق علي������ه لقب رائد 

الرومان�شية.

لق������د ا�ش������تاأثرت املو�ش������وعات الديني������ة 

باأهمي������ة كربى يف �ش������عر المارتني، كما ظهر 

وا�ش������حاً يف جمموعت������ه  )تناغمات �ش������عرية 
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دينية( ال�ش������ادرة �شنة 1830. وقد كان ملوت 

ابنته جوليا، �شنة 1832، وانخراطه املتنامي 

يف العمل ال�شيا�ش������ي تاأثري كب������ري على فكره 

وقناعاته الدينية، ودعوته امللحة اإىل ت�ش������وّر 

ألفون�س  اأكرث حترراً وعدالة للم�شيحية. حتدث ا

�شالم متوجهاً اإىل الكاتب  دي المارتني عن االإ

ألفريد دو فيني فقال:  وال�شاعر الفرن�ش������ي ا

�ش������الم هو امل�ش������يحية املطهرة«، وكرر  »اإن االإ

هذا القول فيما كتبه عن تفا�ش������يل الهجرة 

وىل للم�ش������لمني نحو احلب�ش������ة، م�شت�شهداً  االأ

بقول النجا�شي للم�شلمني: »لي�س هنالك فرق 

بني ما تقولونه عن امل�شيح عليه ال�شالم وبني 

ما تقوله الديانة امل�ش������يحية«، فعلق المارتني 

قائاًل: »من الوا�ش������ح اأن الق������راآن يف حرفه 

أينعت يف ال�ش������حراء  وروحه هو الثمرة التي ا

جنيل«. بعد بذرة االإ

انطلق االحتفاء العربي بالمارتني الذي 

�شّماه العرب )اأمري ال�شعراء الفرن�شيني( منذ 

ثالثيني������ات القرن الع�رسين، وكان ال�ش������اعر 

أبو �شبكة اأول من و�شع كتاباً  اللبناين اليا�س ا

أربع وت�شعني  عنه حمل ا�شمه عنواناً وكان من ا

�شفحة و�ش������در يف العام 1933. كما ترجم 

له ديوان )جو�شلني( 1926، وديوان )�شقوط 

مالك( �ش������نة 1927. وبعد ب�ش������ع �ش������نوات 

ترجم الكاتب امل�رسي اأحمد ح�ش������ن الزيات 

كتابني لالمارتني )رفائيل( و)جنفييف(. لكن 

الظاه������رة الفريدة التي متي������ز بها المارتني 

متثلت يف اإنكباب ال�ش������عراء والكّتاب العرب 

على ترجمة ق�شيدته الرومنطيقية ال�شهرية 

)البحرية(. فقد عرفت هذه الق�ش������يدة نحو 

أو �ش������يغة معّربة، ويقال اإن  ع�رسين ترجمة ا

اأحمد �ش������وقي ه������و اأول م������ن ترجمها، لكن 

ترجمته �ش������اعت اأو فقدت ومل يبق منها بيت 

واح������د. لك������ن اختفاء ه������ذه الرتجمة يطرح 

�شوؤاالً: هل ترجمها �شوقي حقاً؟ ي�شاأل �شليم 

�رسكي�س اأحمد �ش������وقي م������ّرة يف حوار اأجراه 

فرجن؟«،  معه: »هل ترجمت �شيئاً من �شعر االإ

فيجيب������ه: »اإنن������ي اأج������ّل الرتجمة وا�ش������تعّم 

فوائدها، لكّن نف�ش������ي ال متيل اإىل التعريب، 

ن�شاء«. بل ميلي على اخللق واالإ

قد يفهم من هذا اجلواب اأن �ش������وقي مل 

يقدم على اأي تعريب واأن ترجمته )البحرية( 

مر، نعمت  عمل مل يتم. ولكن بعيداً من هذا االأ

قالم  ق�ش������يدة المارتني )البحرية( بخرية االأ

ال�شعرية تتفنن يف تعريبها و»خيانتها« جاعلة 

منها حافزاً لنظم ق�شيدة هي يف اآن واحد، 

�ش������ل وخائنة اإياه. ترجمة ال�شاعر  وفية لالأ

امل�������رسي علي حمم������ود طه كان������ت من اأوىل 

أ�شهرها وقد ن�رسها يف �شحيفة  الرتجمات وا

�شبوعية القاهرية عام 1926،  )ال�شيا�شة( االأ
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وا�ش������تهلها بهذا البيت: »ليت �شعري اأهكذا 

نحن من�شي/ يف عباب اإىل �شواطئ غم�س«. 

ثم تاله ال�شاعر امل�رسي اإبراهيم ناجي ون�رس 

ترجمته يف �ش������حيفة )ال�شيا�شة( اأي�شاً عام 

1926 وا�شتهلها بقوله: »من �شاطئ ل�شواطئ 

بد«. راح �ش������عراء  جدد/ يرمي بنا ليل من االأ

اآخرون يتبارون يف تعريب هذه الق�شيدة التي 

غدت عربية من ف������رط ما اأعمل املرتجمون 

اأقالمهم فيها بالغة وبياناً وعرو�ش������اً. ومن 

الذي������ن عّربوها: عبد العزيز ال�ش������يد مطر، 

أ�شعد دالية، اليا�س عبد  نقوال فيا�س، حممد ا

اهلل طعمة، فهد بن علي النفي�ش������ة، �شحادة 

عب������د اهلل اليازجي، اأحمد ح�ش������ن الزيات، 

عبد العزيز �ش������ربي، حممد مهدي الب�شري، 

عبد الرزاق حميدة، اأحمد اأمني وزكي جنيب 

حممود، حممد غالب، حممد غنيمي هالل، 

حممد مندور، حمم������د منري العجالين، رجاء 

ال�ش������لبي.. وقد جعل ال�شاعر اللبناين نيقوال 

فيا�س ترجمته البديعة لهذه الق�ش������يدة يف 

قحوان( �شنة 1950،  م�شتهل ديوانه )رفيف االأ

آثرها على ق�ش������ائده ال�شخ�شية، وقد  وكاأنه ا

عّربت هذه الق�شيدة يف �شيغ عدة، موزونة 

ومقفاة، �شعراً حراً وفق نظام التفعيلة ونرثاً. 

أو )العزلة(، وهي من  اإمنا ق�شيدة )الوحدة( ا

أي�شاً، ف�شهدت �شبع  ق�شائد المارتني ال�شهرية ا

ترجمات عربية، وكانت لق�ش������يدة )اخللود( 

�شت ترجمات، وق�ش������يدة )الوادي ال�شغري( 

أربعاً ولق�شيدة )امل�شاء( ثالثاً. هكذا ح�رس  ا

أربعينيات من  المارتني ب������ني الثالثيني������ات وا

الق������رن املا�ش������ي، وكاأنه �ش������اعر عربي.. بل 

اإن اأحمد ح�ش������ن الزيات ق������د كتب مقالة يف 

جملته )الر�ش������الة( �شنة 1935 عنوانها: )هل 

المارتني عربي؟( وراح يجهد نف�شه بحثاً عن 

أو نحتاً ملثل  جذور عربية لل�شاعر الفرن�شي، ا

هذه اجل������ذور، تعبرياً عن افتتان العديد من 

آنذاك به. املثقفني العرب ا

وذهب بع�شهم اإىل ن�شبة المارتني اإىل بلدة 

)ماردين( التي كانت جزءاً من �ش������ورية، قبل 

اأن يتم �شمها مع كليكيا و�شواها اإىل تركيا.. 

وق������د اعتمد معربو المارت������ني على قوله هو 

)2(
نف�شه: »ولدت �رسقياً واأموت �رسقياً«.

يب������دو هذا الع�ش������ق الوا�ش������ح لل�رسق يف 

معظم ما كتبه المارتني واأهلها. و�شف مثاًل 

جتواله يف اأحياء دم�شق وهو يرتدي اللبا�س 

العربي فاأفا�س يف و�ش������ف ده�شته للم�شتوى 

الرفيع من الذوق والتنوع والغنى والروعة يف 

عمارة بيوتها وتنظيمها وت�شميمها وزخارفها 

أ�ش������واقها  وتاأثيثها. كما اأفا�س يف ت�ش������وير ا

وغوطته������ا ومناخها باإعج������اب واجنذاب، ال 

أ�شا�شاً اإىل اأهل البالد  اإىل املكان فقط واإمنا ا



�سهادات اأوروبية خالدة

ول   �22008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

وتعامله������م وكرمه������م واإبداعه������م يف احلرف 

. ويبلغ اإعج������اب المارتني بالعامل 
)3(

املختلفة

العربي واأهله ذروته فيما كتبه عن حلب، اإذ 

هلها  اأفا�س يف تعبريه عن حب������ه للمدينة والأ

أ�شواقها واأحيائها وبيوتها وب�شاتينها، وعن  وا

ا�ش������تمتاعه باحلياة االجتماعي������ة والثقافية 

مر فيما كتب������ه المارتني عن  فيه������ا. تكرر االأ

أثناء اإقامته يف اليمن. جتربته الفريدة ا

ق������ال المارت������ني يف النبي حممد �ش������لى 

اهلل عليه و�ش������لم: »اإذا كانت ال�شوابط التي 

ن�ش������ان هي �شمو الغاية  نقي�س بها عبقرية االإ

والنتائ������ج املذهلة لذلك رغم قلة الو�ش������يلة، 

أياً من عظماء  فمن ذا الذي يجروؤ اأن يقارن ا

التاري������خ احلديث بالنبي حممد �ش������لى اهلل 

عليه و�ش������لم يف عبقريته؟ فهوؤالء امل�ش������اهري 

�شلحة و�شنوا القوانني واأقاموا  قد �شنعوا االأ

مرباطوري������ات. فلم يجنوا اإال اأجماداً بالية  االإ

مل تلب������ث اأن حتطم������ت ب������ني ظهرانَيْهم. لكن 

هذا الرجل حممداً �ش������لى اهلل عليه و�ش������لم 

مل يق������د اجليو�س وي�ش������ن الت�رسيع������ات ويقيم 

مرباطوري������ات ويحكم ال�ش������عوب ويرو�س  االإ

احل������كام فقط، واإمنا قاد املاليني من النا�س 

فيما كان يعد ثلث الع������امل حينئذ. لي�س هذا 

زالم  ن�شاب واالأ فقط، بل اإّنه ق�ش������ي على االأ

ف������كار واملعتقدات الباطلة لقد  ديان واالأ واالأ

�ش������رب النبي وجتل������د حتى ن������ال الن�رس من 

اهلل«.

أثر المارتني بيناً يف اجليل  باملقابل، كان ا

الرومنطيقي العربي الذي اأعقب جيل اأحمد 

�ش������وقي وجميل �ش������دقي الزه������اوي وخليل 

مط������ران ومعروف الر�ش������ايف و�ش������واهم من 

أبو  ال�شعراء )املقلدين املجددين(. كتب اليا�س ا

أو  عن المارتني وكاأنه يتماهى به ا
ً
�شبكة مثال 

يرتكز عليه لري�ّشخ نظرته اخلا�شة اإىل العمل 

ال�شعري الذي اعتربه وليد )دم القلب(، ال وليد 

ال�شنعة والتكلف، فقال: »مل يحدث المارتني 

ن�ش������اء اأو يف ال������وزن والقافية، بل  ثورة يف االإ

اأح������دث ثورة يف املخيالت والقلوب«. وجتلى 

أث������ر المارتني اأكرث يف �ش������عر الرومنطيقيني  ا

العرب، وخا�ش������ة يف بع�س ق�ش������ائد اليا�س 

أبو �ش������بكة، �ش������الح لبكي، علي حممود طه،  ا

أبو �ش������ادي و�ش������واهم من �شعراء  اأحمد زكي ا

الثورة التجديدية يف ال�شعر النه�شوي. وكان 

اإقبال ال�ش������عراء على قراءة �ش������عره وترجمته 

ت�ش������بعاً منه ومن روحه الرومنطيقية وحنينه 

العميق ونزعته ال�شوفية املتجلية يف ديوانه 

)تاأمالت �شعرية( ال�شادر �شنة 1820 والذي 

�شم اأجمل ق�ش������ائده مثل: البحرية، العزلة، 

اخلريف، الغابة و�شواها.

اأما يف فرن�ش������ا، فكان هن������اك من وقفوا 
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موقف������اً معاك�ش������اً، ب������ل متطرف������اً يف انتقاد 

المارتني، مثل �شانت بوف، ناقد تلك املرحلة 

البارز، و�ش������تاندال، وفلوبري الذي قال: »ال، 

لي�س ل������دّي اأي اجنذاب اإىل ه������ذا الكاتب.. 

«! وبلغ التاأثري ال�شيا�ش������ي 
ّ
اإنه عقل خم�ش������ي

لالمارتني ذروته يف �ش������نة 1898 اإّبان تعيينه 

وزيراً للخارجية الفرن�شية. ثم جاء االنقالب 

ال������ذي قاده نابليون الثالث عام 1851 لينهي 

طموحات المارتني ويجربه على االن�ش������حاب 

م������ن امل�ش������هد ال�شيا�ش������ي. وا�ش������طر بعد اأن 

تفاقمت الدي������ون املرتتبة علي������ه، اإىل اإجناز 

أدبية ال تليق مب�شتواه. وتويف المارتني  اأعماالً ا

يف 1869/2/28 يف باري�س، و�ش������ط المباالة 

أدباء فرن�شا ومثقفيها يف  قا�شية من جمهرة ا

ذلك احلني.

❁    ❁    ❁

غوته امل�سلم؟

ول������د يوه������ان فولفاغانغ ف������ون غوته يف 

فرانكف������ورت ي������وم 1749/8/28، ومات يف 

فامي������ار ي������وم 1832/3/22. ومنذ وفاته، ال 

يزال اجلدل والبحث م�شتمرين حول ما اإذا 

ملان وفال�شفتهم  كان غوته، اأعظم �ش������عراء االأ

�ش������الم. تاأخذ امل�ش������الة  ورواتهم قد اعتنق االإ

اأهمية م�ش������اعفة ملا ا�ش������تقر يف الت�ش������نيف 

أربع  وروب������ي من اأن غوته واحد من اأعظم ا االأ

وروبية على  أدباء مبدعني اأجنبتهم القارة االأ ا

�شافة اإليه:هومريو�س،  امتداد التاريخ هم باالإ

لياذة امل�شهورة،  غريقي �شاحب االإ ال�شاعر االإ

لهية الذي كرث  ودانتي موؤلف الكوميدي������ا االإ

احلديث اأي�شاً عن اقتبا�شه فكرتها والعديد 

من م�ش������اهدها من ر�ش������الة الغفران للمبدع 

اأحم������د ب������ن عب������د اهلل التنوخ������ي، املعروف 

أب������ي العالء املعري، ومفخرة بريطانيا وليم  با

�شك�ش������بري. لقد كتب غوته نف�ش������ه يف اإعالن 

أك������ره اأن يقال  »الدي������وان ال�رسقي« يقول:»الا

أي�ش������اً يف كتاب  عن������ي اإنني ُم�ش������لم«، وقال ا

)احلك������م( من ديوان������ه رابطاً بني الت�ش������امح 

والت�شليم للخالق عز وجل:

ن�سان يف دنياه »من حماقة الإ

اأن يتع�سب كل منا ملا يراه

�سالم يعني الت�سليم هلل اإذا كان الإ

�سالم نحيا ومنوت نحن جميعًا«. فعلى الإ

أمل تع�شف به رغبة �شديدة ليهاجر مثلما  ا

هاجر النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم من 

مكة اإىل املدينة، كما قال يف ق�شيدته املعنونة 

»هجرة«، التي افتتحها بهجرة روحية متخيلة 

اإىل نقاء ال�رسق ال�شايف:

»اإىل هناك، حيث الطهر واحلق وال�سفاء

جنا�س الب�رصية اأود اأن اأقود الأ

�سل ال�سحيق واأنفذ بها يف اأعماق الأ
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حني كانت تتلقى من لدن الرب

ر�س«. وحي ال�سماء بلغة الأ

ملانية  اأكرث من ه������ذا ذكرت الباحث������ة االأ

كاترينا مومزن يف درا�شة لها عن عالقة غوته 

�ش������الم اأن غوته اأعل������ن على املالأ وهو يف  باالإ

ال�ش������بعني من عمره عزمه االحتفال بخ�شوع 

أنزل فيها  بليلة القدر )الليلة املقد�شة( التي ا

القراآن. واأكدت اأن غوته كان موؤمناً بوحدانية 

أملانيا يجزمون بثقة  اهلل تعاىل واأن م�ش������لمي ا

تامة معززة باأدلة قوي������ة اأن غوته قد اعتنق 

أن������ه كان يحفظ  أك������دت مومزن ا �ش������الم. وا االإ

آنية، م�ش������رية اإىل �شغفه  يات القرا ع�رسات االآ

يات )25- ال�شديد على وجه اخل�شو�س باالآ

28 من �ش������ورة طه( التي كان يرددها كثرياً: 

»قال رب ا�رسح يل �ش������دري. وي�رس يل اأمري. 

واحلل عقدة من ل�شاين. يفقهوا قويل«.

أبو بك������ر ريجر، رئي�������س جمموعة  ق������دم ا

ملانية امل�ش������لمة، اأن جماعته اأطلقت  فامير االأ

على غوته ا�شم )حممد( تيمناً بالنبي العربي 

أ�ش������ار اإىل  حممد �ش������لى اهلل عليه و�ش������لم، وا

�ش������الم،  دل������ة على اعتناق غوته االإ بع�س االأ

حيث در�س اللغة العربية وقواعدها وال�شعر 

العربي وحاول الكتابة بالعربية، اإ�شافة اإىل 

تعمقه يف ال�ش������رية النبوية، وب������دا تاأثري هذه 

الدرا�ش������ة وا�ش������حاً يف اآالف ال�شفحات من 

جمموعة اأعماله ال�شعرية وكتاباته التي تبني 

�شالمي  بو�شوح اإعجابه ال�ش������ديد بالدين االإ

وب�شخ�شية الر�ش������ول حممد �شلى اهلل عليه 

و�شلم الذي اأطنب يف مدحه. وقد كان دافعه 

اإىل درا�ش������ة اللغة العربي������ة ونحوها و�رسفها 

�ش������الم، وفه������م القراآن  االقرتاب اأكرث من االإ

بلغته. اأكرث من هذا، در�س غوته قواعد اخلط 

العرب������ي وحاول يف العدي������د من خمطوطاته 

تقليد اخل������ط العربي. وقد كت������ب غوته يف 

الع������ام 1815 قائاًل عن اللغة العربية: »رمبا 

مل يح������دث يف اأي لغة ه������ذا القدر العايل من 

االن�شجام بني الروح والكلمة واخلط، مثلما 

حدث يف اللغة العربية. اإنه تنا�شق غريب يف 

ظل ج�شد واحد«.

أ�ش������مته  وقد الحظت كاتارينا مومزن ما ا

ال�شجية ال�شهرزادية يف اأعمال غوته، عاك�شة 

موهب������ة كبرية يف ابتكار وتطوير الق�ش�������س 

واحلكايات، مثلما كانت �ش������هرزاد يف لياليها 

ل������ف وواحدة! وكان غوت������ه ينظم حلقات  االأ

لتالوة ودرا�ش������ة القراآن الكرمي يف ق�رس دوق 

أمل������اين. وقد جاه������ر غوته برف�������س الرواية  ا

امل�ش������يحية املتداولة ل�ش������لب ال�شيد امل�شيح، 

كما �شكك ببع�س املفاهيم الرئي�شة املتداولة 

م�ش������يحياً. بل كتب عن بيئة التدين اللوثري 

أبويه، حيث  ال�شارمة التي عا�شها طفاًل مع ا
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أ العهد القدمي والعهد اجلديد ويدر�س  كان يقرا

جني������ل يومياً م������ع اأفراد العائل������ة، ويوؤدي  االإ

ال�ش������الة معه������م كل يوم اأحد يف الكني�ش������ة، 

اإ�ش������افة اإىل درو�س دينية تلقاها من �شديق 

العائلة يوهان فيليب فريزينيو�س وخاله الق�س 

يوهان يعقوب �ش������تارك، دون اأن يجد اأجوبة 

مقنعة على ت�ش������اوؤالته الت������ي كان من اأول ما 

أثارها بقوة يف طفولته زلزال ل�ش������بونة �شنة  ا

1755 الذي اأودى بحياة موؤمنني وغري موؤمنني 

�شئلة وتكاثرت  على حد �ش������واء، ثم توالت االأ

ال�شكوك مع مرور ال�شنني، اإىل اأن كتب قائاًل: 

»مل تكن الكني�ش������ة الربوت�شتانتية اإال نوعاً من 

االأخالق اجلافة. ومل تك������ن املواعظ الدينية 

يف الكني�ش������ة تثري التفكري، ومل تكن تعاليمها 

رواح..«. واأخرياً ذهب  قادرة على اإر�ش������اء االأ

يف رف�ش������ه حد و�ش������ف تاريخ الكني�شة باأنه 

أنه  »خليط من الت�ش������ليل والت�ش������لط«. كما ا

جاهز ب������اأن اأهم ما زاد نفوره من الكني�ش������ة 

رثوذك�ش������ية  اللوثرية وابتعاده عنها ق�شية  االأ

ملان  اخلطيئة املوروثة. وبينما جادل بع�س االأ

اأن غوته مل ي�ش������اهد علنا وهو يوؤدي ال�شالة 

أو  أو ي�ش������وم رم�شان، ا �ش������المية بانتظام، ا االإ

يوؤدي ال������زكاة، اأو يحج اإىل بيت اهلل احلرام، 

وهي اأركان احلج اإىل جانب النطق ب�ش������هادة 

»ال اإله اإال اهلل، حممد ر�شول اهلل« التي نطق 

أبو  به������ا غوته مرتني يف كتاباته، فقد �ش������اق ا

أوا غوته ي�شلي اجلمعة  بكر �ش������هادات من را

مع بع�������س جنود حكومة رو�ش������يا القي�رسية 

أيام �شهر كانون الثاين �شنة  امل�شلمني يف اأحد ا

1814 يف مدينة فاميار، وتاأكيد عدة �ش������هود 

باأنه كان ي�شوم رم�شان مع امل�شلمني ويعتكف 

خرية يف م�شجد. أيام رم�شان الع�رس االأ يف ا

أع������رب غوته عن اإعجاب������ه الكبري  وق������د ا

أث������ره بالعدي������د م������ن املفكري������ن الع������رب  وتا

وامل�ش������لمني، وخا�ش������ة تاأثره العميق بجالل 

الدين الرومي، ال�شاعر والفيل�شوف املت�شوف 

الذي اعتربه امل�ش������ت�رسق الربيطاين نيكل�شون 

اأعظم مت�شوفة الزمان. بل اإن الرومي اأكرث 

من قاد غوته يف طريق الت�ش������وف تاأثرياً، اإذ 

أثر غوته  اقتفى خط������اه ومفاهيمه، مثلم������ا ا

ملان الذي������ن اجتهوا للتعرف اإىل  يف اآالف االأ

�شالم وال�رسق ودرا�شتهما واالنتماء اإليهما  االإ

أو باآخر. يبدو التاأثر بالرومي وا�شحاً  ب�شكل ا

يف قول غوته اإن الت�شوف يجمع بني ال�شعر 

�رسار  نه يت�شدى يف اآن واحد الأ والفل�شفة، الأ

الطبيع������ة واأ�رسار العقل معاً. قال غوته مثاًل 

يف خمتاراته النرثية: »يدل ال�شعر على اأ�رسار 

الطبيعة، ويحاول حله������ا عن طريق الكلمة، 

أ�������رسار الطبيعة  اأما الت�ش������وف في������دل على ا

واأ�رسار العقل معاً، ويحاول حلها عن طريق 

الكلمة وال�شورة«. 
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وقال غوته يف ق�شيدته املعنونة )حوار( 

داعياً اإىل التاأمل يف الطبيعة بعمق:

»عليكم يف تاأملكم للطبيعة اأن تعتربوا الواحد ككل،

فال �سيء يف الداخل فقط.. ول �سيء يف اخلارج فقط

ما يف الداخل هو يف اخلارج

�رصار املقد�سة بو�سوح دون تاأخري هكذا تدركون الأ

ولتبتهجوا بال�سوء احلقيقي واللعب اجلاد

فال حي يعد واحدًا

كل واحد يعد كرثة«.

أل������ف غوت������ه كت������اب )الدي������وان العربي  ا

ال�رسق������ي(، ال������ذي مل يق�رسه على ق�ش������ائد 

�ش������عرية واإمنا اأحلق به ف�ش������اًل �شخماً �رسح 

مو�ش������وعات الديوان ومعلومات وا�شعة عن 

ال�ش������عر العربي وال�ش������عر الفار�ش������ي، مدلاًل 

عل������ى عم������ق و�ش������عة اطالعه عل������ى اأمهات 

�ش������المي، وعلى اإحاطته  دب العرب������ي واالإ االأ

أدبائه وفال�شفته،  أبرز �ش������عرائه وا باإبداعات ا

وق������د قام غوت������ه برتجمة ق�ش������ائد املعلقات 

أ�شتاذه يوهان  ملانية مب�شاعدة ا العربية اإىل االأ

غونفريد هريدير �ش������نة 1782. وقد قال عن 

تل������ك املعلقات: »اإنها كن������وز طاغية اجلمال، 

ظهرت قبل الر�ش������الة املحمدية، مما يعطي 

لنا االنطباع باأن القري�ش������يني كانوا اأ�شحاب 

ثقافة عالية«. وتطرق غوته يف ق�شائده اإىل 

جمنون ليل������ى واملتنبي وجميل بثينة والعديد 

م������ن املحط������ات الهامة والب������ارزة يف الرتاث 

�ش������المي. وخل�������س غوته روؤيته  العربي/ االإ

يف )الديوان( بقوله: »حني يعي املرء نف�ش������ه 

أي�شاً، اأن ال�رسق والغرب  خرين.. �شيدرك ا واالآ

ن..( وقد كتب  ال ميكن اأن ينف�ش������ال بعد االآ

غوته م�رسحية �شعرية عن النبي حممد �شلى 

اهلل عليه و�شلم، عنوانها )حممد(، بعدما كان 

أن�شودة  قد كتب يف العام 1773 ق�ش������يدته )ا

أبرز فيه������ا كونه هادي������اً للب�رسية،  حمم������د(، ا

�ش������اعة ال�ش������الم  جاء باأفكار عاملية جديدة الإ

خاء يف العامل. و�شبه نبي اهلل  وامل�ش������اواة واالإ

أ تدفقه هادئاً، ثم ال يلبث  حممداً بنهر يب������دا

اأن يتحول اإىل �ش������يل عارم يندفع اآخذاً معه 

لوهي������ة. ويف  الب�رسي������ة اإىل املحي������ط، اأي االإ

م�رسحيت������ه ه������ذه مناجاة النب������ي لربه، منها 

قوله:

ارتفع اأيها القلب العامر باحلب خلالقه

ك���ن اأنت مولي.. كن اإلهي، اأنت يا من حتب 

اخللق اأجمعني

يا من خلقتني وخلقت ال�سم�س والقمر

ر�س وال�سماء.. والنجوم والأ

�شالم ونبيه مع  وتكامل اإعجاب غوته باالإ

احرتامه للح�ش������ارة العربية. وهكذا عار�س 

مرباطورية يف ذروة  ما ذهب اإليه �ش������اعر االإ

مده������ا اال�ش������تعماري رودي������ارد كيبلنغ الذي 
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قال: »ال�رسق �رسق، الغرب غرب، ولن يلتقيا 

أبداً..«، فقد قال قوته: ا

خرين »حني يعرف املرء نف�سه، ويعرف الآ

�سوف يدرك هنا اأن ال�رصق والغرب ل ميكن 

ن..«. اأن ينف�سال بعد الآ

❁    ❁    ❁

رامبو: الفرن�سي/ العربي:

آرث������ر رامب������و ي������وم  من������ذ ول������د ج������ان ا

وجام������ع  ا�ش������تثنائياً  كان   1854/10/20

متناق�شات ومتمايزاً اإىل حد ال�شذوذ. لي�س 

طالق اأن يتخيل فرن�ش������ي يف  عادي������اً على االإ

ال�شابعة من عمره ق�شائد عن روعة احلياة 

يف ال�شحراء الكربى حيث احلرية وال�شم�س 

امل�رسق������ة، واأن يدعو رفاقه يف املدر�ش������ة اإىل 

التمرد على نظامها، واأن يظهر تفوقاً خارقاً 

يف االمتحانات وقدرة هائلة على ا�ش������تيعاب 

الدرو�س وحفظها، ث������م يتقن اللغة الالتينية 

اتقان������اً مل يجاريه فيه اأح������د وهو يف الرابعة 

ع�رسة، بحيث راح ينظم ق�شائد بهذه اللغة، 

فازت اإحداها وهي موؤلف������ة من ثمانني بيتاً 

مب�شابقة ال�شعر الالتيني ل�شنة 1869، فهتف 

ناظر املعهد الذي �شلمه اجلائزة قائاًل: لقد 

رفعت راأ�س بلدتك �شارلفيل عالياً.

وبينما توالت ق�ش������ائده التي راح معلموه 

يتلقفونها، كان هو يغيب عن املدر�شة ويقول 

لهم: »من العار اأن تبلى �رساويلنا على مقاعد 

املدر�شة«. و�رسعان ما راح يت�رسد من مدينة 

اإىل اأخرى �ش������رياً عل������ى قدميه وم������ا اإن بلغ 

ال�شابعة ع�رسة حتى رفعته ق�شيدتاه »املركب 

زهار«  الن�ش������وان« و»ما يقال لل�ش������اعر عن االأ

اإىل مرتب������ة اأعظم �ش������عراء فرن�ش������ا يف نظر 

آنذاك بال�شاعر بودلري، والت�شق  النقاد. تاأثر ا

أبدع رائعته »ف�ش������ل يف  بال�ش������اعر فريلني، وا

اجلحي������م، ثم انطلق يف اأرج������اء اأوروبة على 

آ�ش������يا الو�ش������طى ثم  قدميه، وانعتق منها اإىل ا

عاد اإىل ا�ش������كندنافيا، ثم منه������ا اإىل قرب�س 

وم�رس واليمن واحلب�ش������ة. ويف هذه املرحلة 

�شالمية. أينعت عالقته بالعرب وبالثقافة االإ ا

ثار ال�ش������عرية(  راأى جهاد فا�ش������ل اأن )االآ

آرث������ر رامبو التي  لل�ش������اعر الفرن�ش������ي جان ا

ترجمت حديثاً عن الفرن�ش������ية و�شدرت عن 

)من�شورات اجلمل(، و)اآفاق للن�رس والتوزيع(، 

تعيد طرح ال�ش������وؤال القدمي عن �شالت هذا 

ال�شاعر بالعرب والثقافة العربية وتاأثره بهما، 

اإذ تطل الثقافة العربية بو�ش������وح، عرب رموز 

وجتليات كثرية، تطل بو�ش������وح يف �شفحات 

كث������رية يف الكت������اب، من خالل قراءة �ش������عر 

رامبو، اأو من خالل قراءة �ش������ريته، ولدرجة 

احلديث ع������ن )رامبو عربي( على حد تعبري 

ن بوري������ر، اأحد الباحثني الفرن�ش������يني يف  االآ
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أ�شعاراً، كتبها  �ش������ريته. فاملعروف اأن لرامبو ا

م������ري عبد القادر  يف �ش������باه، ميّجد فيها االأ

اجلزائري الذي قاد ثورة �ش������د اال�ش������تعمار 

�شعار يتحدث  الفرن�شي للجزائر، ويف هذه االأ

مري عبد  رامب������و عن )يوغرتا( وي�ش������ّبه به االأ

الق������ادر، ال������ذي كان والد رامب������و يثني على 

�شجاعته، ودهائه كمحارب، وفيما بعد نزح 

رامب������و للعمل والتجارة يف اليمن واحلب�ش������ة 

فراح ي�شتند اإىل القراآن يف حمادثاته مع قادة 

القوافل وحداثة اجلمال، بل وعّر�س نف�ش������ه 

مرة لل�رسب من لدن بع�س امل�ش������لمني ممن 

أو تاأوي������اًل بالغ  أوا يف تف�ش������رياته حتريف������اً ا را

التحرر لكالم اهلل!

جم������ع رامبو منذ طفولت������ه عامل اجلنوب 

بدني������ا الع������رب، وهذا كله مرتبط وال �ش������ك 

أبيه الذي عمل �ش������ابطاً يف اجلي�س  ب�ش������رية ا

أي�ش������اً  الفرن�ش������ي يف اجلزائ������ر، والذي قيل ا

أن������ه كان حا�رساً يف كومونة باري�س، كما كان  ا

منا�رساً للجمهوري������ة، على اأن اأهم ما يعنينا 

ب حاول )حاول  أبيه، اأن ه������ذا االأ يف �ش������رية ا

قل( ترجمة القراآن اإىل الفرن�ش������ية،  عل������ى االأ

ونعرف من �ش������قيقته اإيزابيل، اأن رامبو كان 

أ القراآن الكرمي اإىل جانب الكتاب املقد�س  يقرا

جنيل(. )االإ

وير�شم اآالن بورير �شورة رومان�شية وواقعية 

مع������اً لرامبو ال تغيب منها »عروبة«رامبو، اإن 

جاز التعبري، فهو يق������ول »اإن حنيا من النوع 

البالغ اخلبيث، كذلك الذي قاد م�شري تاأبط 

آرتور  �������رساً يف اجلاهلية، انحنى عل������ى مهد ا

رامبو، وهو مولود حديث������اً، وراح يهم�س له: 

ولدت يف منت�ش������ف فرن اجلحيم هذا، ابناً 

أبوين  يعرف ملعون، ع�ش������كرياً وفالحاً، من ا

ال وجه لهما، �ش������يجعالنك تدفع غالياً ثمن 

أب������وك باأن يفجعك  جميئ������ك اإىل هذا العامل، ا

أم������ك ب������اأن تخنقك بح�ش������ورها،  بغياب������ه، وا

ق�ش������ائدك املتخايلة، والتي تتطلع اإىل تغيري 

العامل، �ش������يحكم عليه������ا بالف�ش������ل، غنها لن 

ت�شمع، وبالكاد �شتن�رس، واأنت نف�شك �شرتمي 

بها اإىل الن������ار، اأو جتهر باإدانته������ا! متوحداً 

أبداً،  �شتعي�س، ولن تكون يف حياتك مفهوماً ا

أ�ش������اتذتك، والمن لون  ال م������ن لدن رفاقك وا

أو املجهولني الذين تلتقيهم  �ش������عراء باري�س، ا

يف الطرق، وطوياًل كذلك بعد موتك.. عبثاً 

�ش������تجتاز اأوروبة مدفوعاً مبختلف التعالت، 

�ش������ائراً يف اجتاه القطب ال�ش������مايل، مبحراً 

فريقية، تعود  عل������ى ظهر جواد يف اجلبال االإ

اإىل ال�������رسق وتدع وجهك ي�ش������ّمر م�ش������فوعاً 

بال�ش������م�س، تتحدث وتتزين كعربي، وجتعلهم 

يدعونك )عبدو رامب������و( اأي )عبده رامبو(، 

وهو حمتوى اخلت������م، املكتوب بالعربية الذي 
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به كان رامبو مي�شي على الوثائق واملعامالت 

يف اليم������ن. وهن������اك يف اليم������ن اأو يف عدن، 

حيث عم������ل رامبو يف مزارع اأو معامل النب، 

أوامره  كان يتزين بالزي العربي، وكان يعطي ا

للعم������ال، ويتح������دث معهم باللغ������ة العربية! 

ومن هراري، املدينة ال�ش������ومالية امل�ش������لمة 

التي �ش������متها احلب�ش������ة الحقاً، كتب اإىل اأمه 

يف 1883/5/6، مو�ش������حاً اإميان������ه بالق������در 

كما يوؤمن امل�ش������لمون به، فقال: »كامل�شلمني، 

اأعرف اأن ما يقع يقع«. وي�شيف اآالن بورير: 

»ب�ش������تمه باري�س الداع������رة، بلغة الذعة كلغة 

احلطيئة الذي كان دائم اخلروج، كان رامبو 

�ش������لية لل�شاعر العربي،  يلتحق بال�ش������ورة االأ

هذه ال�شخ�شية ال�رس�ش������ة واملهيبة، امل�شلحة 

قوياء، واملتمتعة بالكلمة التي ت�شيب  باإزاء االأ

مقتاًل، والت������ي )تتاأبط ال�������رس( وتنقله معها 

كمثل ع�شا م�شحورة«.

هكذا ين�شجم �ش������عر رامبو مع املعار�شة 

التفاخري������ة والهجائي������ة املوؤ�ش�ش������ة لل������رتاث 

أي�ش������اً ي�شّكل رامبو  ال�ش������عري العربي.. هنا ا

دب الفرن�شي، اأدب موجه اإىل  ا�ش������تثناًء يف االأ

ال�ش������امي والكوين، وقامع للغريزة، ويتظاهر 

أو املباراة الذي كان  أ املعار�شة، ا بن�شيان مبدا

�شائداً يف مناظرات الرتوبادور.

والي������رتدد اأالن بوري������ر يف ت�ش������بيه رامبو 

باأبي نوا�س اأح������د النجوم اللوامع يف الرتاث 

ال�ش������عري العربي: منذ الن�ش������ف الثاين من 

أبو نوا�س على  القرن الثامن امليالدي، عمل ا

�شكال التقليدية دافعاً مع اآخرين  هجران االأ

�ش������ياأتون بعده، كاملتنبي واملعري، اإىل ظهور 

أ�ش������كال جدي������دة. هكذا لن يُعدم النوا�ش������ي  ا

م الحقاً باعتباره رامبو هذا ال�ش������عر  اأن يقدَّ

العرب������ي ال������ذي مل يع������د ميكن الي������وم ح�رس 

أبنائه امل�شاغبني.. ومع هذا علينا اأن ندرك  ا

اأن اأ�ش������الة رامبو ال تقوم يف جتديد ال�ش������عر 

وح�شب، واإمنا يف جتاوزه. اإن عمله اخلاطف 

مل يكن بالن�ش������بة اإليه اإال و�ش������يلة بني و�شائل 

اأخرى لبلوغ احلياة احلق، و�شائل �رسعان ما 

هجرها كلها. اإن انفعالنا اأمام توهج »ف�شل 

يف اجلحي������م«، وكثاف������ة »اإ�رساق������ات«، واأما 

ال�شحر اخلال�س لق�شائد عام 1872 التي ال 

مراء يف كونها اأجمل ق�شائد اللغة الفرن�شية، 

أب�شطها، هذا االنفعال يجد  وان ذاته ا ويف االأ

نف�ش������ه معاقاً اإن نحن مل نلتفت، عرب كتابات 

ال�ش������اعر و�شريته، اأي »زنوجته« )كان ظاهره 

مبالمح اأوروبي������ة ال يخالطه������ا ملمح اأقوام 

اأخرى: عينان زرقاوان، جبهة وا�ش������عة، �شعر 

ك�ش������تنائي الم������ع، فم مره������ف مكتنز، وهي 

أبيه، وقامة فارعة، واإرادة  �شفات ورثها عن ا

�ش������لدة، وكربياء وعناد، هي خ�شائ�س ورثها 

عن اأمه(.
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أنه زجن������ي، اأي كائن رجيم.  كان يع������رف ا

وعظمة رامبو تتمثل، قبل اأي �شيء اآخر، يف 

الوعي احل������اد الذي جعل من حياته باأ�رسها 

مترداً، ومن عمله �رسخة، اأي الوعي باللعنة 

�ش������لية..! اأما بورير، فقد و�ش������ف رامبو  االأ

�ش������الم كما تعلم  باملخ������رتق الذي تعلم من االإ

م������ن امل�ش������يحية.. فهو بطريقة م������ن الطرق 

اب������ن الديانت������ني معاً، وهذا م������ا مل يكنه يوماً 

اأي �شاعر فرن�ش������ي اآخر. كل هذا حا�رس يف 

آثاره.. تكامل ال  اأعم������ال رامبو، ويف تكام������ل ا

كادميية لتجربته. تقب�س عليه الروؤية االأ

ق������ال بع�ش������هم اإن )ف�ش������ل يف اجلحيم( 

خري الذي كتبه رامبو، اأي بعد  هو العم������ل االأ

أنه وّدع فيه ال�ش������عر. ثم جاء  )اإ�رساق������ات(، وا

أنه، بالعك�س، كتب �ش������طراً  اآخرون ليثبت������وا ا

من )اإ�رساق������ات( قبل )ف�ش������ل يف اجلحيم( 

كرب، بع������ده. واإال فلن  و�ش������طراً اآخر، ه������و االأ

نتمكن م������ن فهم ق�ش������يدة )دميقراطية( يف 

)اإ�رساق������ات( التي يفيد فيها رامبو ب�ش������ورة 

ندوني�شية  وا�شحة من رحلته اإىل �شومطرة االأ

عندما تطوع يف البحري������ة الهولندية وخرج 

معه������ا اإىل قرينتها جزيرة ج������اوة، ليفّر منها 

ب�رسعة. يت�ش������ح يف هذا الن�س حد�س رامبو 

�شطورة  خماطر اال�شتعمار وتخمينه املبكر الأ

الدميقراطية الغربية الت������ي يريدون حملها 

الي������وم اإىل ما يُدع������ى بالع������امل الثالث. هذه 

الق�ش������يدة هجوم �شعري، اأي �شيا�شي، �شاأنها 

�ش������اأن كل ما هو �شعري بحق. وهكذا، مل يكن 

رامبو �ش������اعراً فرن�شياً فح�ش������ب، بل �شاعراً 

أي�ش������اً. ه������ذه جوانب يف  عربياً وعاملثالثيا ا

�شخ�شية �شعره مل تعَط حقها.

❁    ❁    ❁

وفقي���ه  فل���ك  ع���امل  غي���دردوين: 

ومت�سوف!

اإنه من������وذج فرن�ش������ي ذو ثقافة وا�ش������عة 

متعددة اجلوانب، وعامل فل������ك وفيزياء بارز 

�شالم  على ال�ش������عيد العاملي. الذي اعتنق االإ

منذ مطلع �ش������بابه بعد درا�شة واعية وتفرغ 

تام ملدة �شنتني ق�شاها يف املغرب للتبحر يف 

م�شائل ال�رسيعة والفقه والت�شوف، وا�شتبدل 

ول با�ش������م عربي اإ�شالمي هو عبد  ا�ش������مه االأ

احل������ق غي������دردوين، تدلياًل على �ش������عيه اإىل 

احلقيقة، واعرتافه بف�شل احلق الذي هداه 

. ولئن 
)4(

اإليه������ا، كما قال يف لق������اء تلفزيوين

األف هذا العامل ثمان������ني كتاباً وبحثاً يف علم 

الفلك وعلم الفيزياء، خا�ش������ة يف مو�ش������وع 

تخ�ش�شه )اأ�ش������ل املجرات( الذي يعترب من 

اأهم علماء العامل في������ه، فاإنه قد األف ثالثني 



�سهادات اأوروبية خالدة

91 ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

�ش������الم والت�ش������وف، كما  كتاباً وبحثاً عن االإ

�ش������بوعي عن  كان له برناجمه التلفزيوين االأ

�شالم ل�شت �شنوات. وهو يدير- اإ�شافة اإىل  االإ

اأهم مرا�شد فرن�شا الفلكية املقام يف مدينة 

�شالمي للدرا�شات العليا.  )ني�س(- املعهد االإ

ي�شدد عبد احلق غيدردوين يف كتبه واأبحاثه 

�ش������هام  وحما�رساته ومناظراته على اإبراز االإ

�ش������المي الكب������ري واجلوهري يف  العربي/ االإ

تاأ�ش������ي�س وتطور العلوم املختلفة والفل�ش������فة، 

وروبية التي  ويدح�س املزاعم الدوغمائية االأ

�ش������المي  �ش������هام العربي/ االإ تتجاهل هذا االإ

ن�شانية،  اجلوهري والرئي�س يف ح�ش������ارة االإ

مزورة التاريخ بجعلها ع�رس التنوير والنه�شة 

يف اأوروبة بداية تط������ور العلوم، وادعائها اأن 

اأوروبة مركز العامل وموئل احل�شارة. وعندما 

ان������زوى معظ������م املثقفني العرب وامل�ش������لمني 

أيلول يف  عقب تفجريات احل������ادي ع�رس من ا

كل م������ن نيويورك ووا�ش������نطن لكيال جترفهم 

مريكية العمياء ال�رس�شة  جائحة احلمالت االأ

�ش������الم وامل�شلمني، �شافر  املعادية للعرب واالإ

عبد احلق غي������دردوين اإىل الواليات املتحدة 

�ش������الم  ألق������ى حما�رسات دافع فيها عن االإ وا

واإ�ش������هامه يف العلوم واحل�شارة، ودعا لو�شع 

التفج������ريات يف حجمه������ا الطبيع������ي وعدم 

ال�ش������قوط يف فخ ا�شتخدامها ملعاداة اأكرث من 

مليار م�ش������لم، كما ا�شرتك يف عدة مناظرات 

�ش������الم  هناك به������ذا ال�ش������اأن، دفاعاً عن االإ

وتبياناً لعظمة ر�ش������الته ودوره ومل يكن �شلوكه 

ه������ذا يف الوالي������ات املتحدة �ش������وى امتداده 

لدوره اليومي الطبيعي يف اأوروبة: دعوة اإىل 

�شالم، وتعريف بف�شائله، ودفاع عنه. اإنه  االإ

منوذج للعامل النزيه �شاحب الر�شالة.

❁    ❁    ❁

التاأثري العربي يف العلوم والتقنيات:

لعل اإ�ش������ارة اإىل منوذج تاأثري فردي عربي 

علمي معا�������رس يف التطور العلم������ي العاملي 

تغني عن بحث مو�شع ي�شمل مئات احلاالت، 

وخا�شة اإذا ما ا�شتعر�شنا ا�شتح�شار �شاحب 

ه������ذا النموذج لتاأثريات علمية جوهرية على 

تط������ور العلوم قبل اأكرث من األف �ش������نة. هذا 

النموذج ه������و العامل العراقي ال�ش������اب جميل 

أ�ش������تاذ الفيزياء النووية يف جامعة  اخلليلي، ا

)�رسي( الربيطانية، الذي مت و�ش������ع �شورته 

�شمن واحد وع�رسين مل�شاهري علماء بريطانيا 

املعا�رسي������ن يف املتح������ف الوطن������ي للوحات 

ال�شخ�ش������ية، والذي بهر علماء فيزياء الكون 

كوان املتوازية( مثبتاً  والفلك ببحث������ه عن )االأ

وجود اأكوان غري التي اكت�شفها العلم الب�رسي. 
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وقد ركز اأبحاثه موؤخراً على حتويل نفايات 

املحطات النووية اإىل طاقة، بدالً من دفنها يف 

البلدان الفقرية مبا ي�ش������بب لها تلويث الرتبة 

واملي������اه اجلوفية وال�ش������طحية والهواء ون�رس 

أوبئة واإ�شعاعات قاتلة ملئات ال�شنني. انطلق  ا

يف بحث������ه هذا من مفاهي������م جابر بن حيان 

الذي �ش������عى اإىل حتويل املعادن اخل�شي�ش������ة 

اإىل ذه������ب. األقى جميل اخلليلي حما�رسة يف 

اأكادميية العلوم الربيطانية يف مطلع �ش������باط 

2008 مبنا�ش������بة منح������ه جائزة )ف������اراداي 

Faraday( يف العلوم، فكان احل�ش������ور غري 

أثارها  عادي يف كثافته، عقب ال�شجة التي ا

�ش������ادة  أوان االإ آن ا ن�رس مقالة له بعنوان )هل ا

بالعلم العربي الذي �ش������بق داروين ونيوتن؟( 

يف �شحيفة الغارديان، هزت الو�شط العلمي 

أب������ا عثمان  أثب������ت اخلليلي اأن ا الربيط������اين. ا

اجلاحظ املول������ود يف القرن الثامن امليالدي 

يف الب�������رسة هو مكت�ش������ف نظري������ة االنتقاء 

الطبيعي- قبل ت�ش������ارلز داروين باألف عام. 

أثبت اأن حممد بن احل�ش������ن بن الهيثم  كم������ا ا

املولود يف القرن العا�رس امليالدي يف الب�رسة 

هو اأول عامل فيزياء يف التاريخ، وموؤ�ش�س علم 

أي�ش������اً،  الب�رسيات واملنهج العلمي احلديث ا

قبل �شبعة قرون من ا�شحق نيوتن الذي قدمته 

اأوروبة للعامل موؤ�ش�شاً لعلم الب�رسيات. كذلك 

أثب������ت اأن عالء الدين ابن النفي�س املولود يف  ا

دم�ش������ق يف القرن الثالث ع�رس هو مكت�ش������ف 

ال������دورة الدموية قب������ل وليام ه������اريف الذي 

أربعة قرون، واأن  ين�شب اإليه اكت�ش������افها بعد ا

نيكوال�س كوبرنيكو�س الذي يعترب مكت�ش������ف 

املنظومة ال�شم�ش������ية قد ا�شتند اإىل ح�شابات 

وجداول عامل الفلك ال�ش������وري ابن ال�ش������اطر 

املول������ود يف القرن الراب������ع ع�رس امليالدي يف 

أبا الريحان البريوين، عامل الفلك  دم�شق، واأن ا

والريا�ش������يات والفيل�ش������وف، ال������ذي عا�رس 

ابن �ش������ينا �ش������احب كتاب القانون –املرجع 

العلمي الرئي�س يف الطب- يف القرن العا�رس 

ي�شتحق ت�شنيفه �ش������من اأعظم ع�رسة علماء 

ن�ش������انية. وم�شى جميل اخلليلي  يف تاريخ االإ

ن������كار والتجاهل الغريبة  متحدياً مفاهيم االإ

ال�ش������ائدة بالتذكري باأن بي������ت احلكمة الذي 

أبو جعفر عبد اهلل املاأمون  أن�ش������اأه اخلليفة ا ا

يف بغداد اأعظم مركز علمي وتعليمي عرفه 

الع������امل يف تاريخ������ه. ثم فجر اآخر �ش������دماته 

وروبي املعولب واملغيبة عنه حقائق  للوعي االأ

م اإنكليزية 
كثرية، اإذ قال اإنه وه������و املولود الأ

�شالم اأف�شل  بروت�ش������تانتية يوقن متاماً اأن االإ

حاف������ز على البحث العلمي والتطور الفكري 

)5(
واحل�شاري!
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أنها  �شاطري- وكان املهتمون بها ينظرون اإليها على ا امليثولوجيا هي علم االأ

خرافات فقط، ولكن منذ اأكرث من ن�ش������ف ق������رن اأخذ العلماء ينظرون نظرة 

جديدة واأخرجوا كلمة ميتو�س )Mythos( من معناه القدمي الذي كان يعني 

ق�ش������ة خرافية واأعادوا له اعتباره، واأعطوه معنى يتفق مع نظرة املجتمعات 

القدمية له –التي اعتربتها ق�ش�ش������اً حقيقية َحدثت فعاًل، ق�ش�������س مقد�شة 

آله������ة وقوى خالقة وب�رس متفوقون، كما ينظر املوؤمنون  يحتذى بها- اأبطالها ا

باحث يف امليثولوجية وطبيب يف اأمرا�س القلب )�سورية(

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

❁

˜

 امليثولوجيا ال�سورية

و�صسو�صسو�ص �رشوح ون�

❁❁

د. وديع ب�شورد. وديع ب�شور
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أديانهم- لقد كانت متثل  ن اإىل ق�ش�������س ا
االآ

العقائد الدينية القدمية ومل تزول بالكامل!!

يقول هومريو�س )ق 9 ق م( وهي�شيود )ق 

ن�شان منحطاً  لهة تفعل ما يراه االإ ن االآ 8 ق م( اإ

وقبيحاً كالزنى وال�رسقة واخلداع والقتل اإلخ 

وهذا ما نفاه زينوفاني�س )ق5 ق م( اإذ يرف�س 

لهة ال اأخالقية وهذا تطور كبري  اأن تكون االآ

واإيجابي يف املفهوم الديني!

ودرا�ش������ة  املعا�������رسة  االكت�ش������افات  اإن 

ن�شان  أنه بالن�شبة لالإ املجتمعات القدمية تبني ا

�شطورة تعني ق�شة حقيقية  القدمي كانت االأ

أي�ش������اً، متثل احلاجات الدينية  بل ومقد�شة ا

خالقي������ة واملتطلبات االجتماعية  واحِلَكم االأ

أ�شا�ش������ياً يف ح�شارة  اإذا كان امليتو�س عن�رساً ا

ديان اليوم! ن�شان كما هي االأ االإ

�ساطري  ت�سنيف الأ

أنواع هي: – هناك نحو خم�شة ا
�شياء-  أ�شاطري عن اخللق واأ�شول االأ ا  -1

كق�شة اخللق البابلية وق�شة الطوفان وينعك�س 

�شداهما يف �شفر التكوين التوراتي.

له������ة والكائنات  أ�ش������اطري ع������ن االآ ا  -2

ال�ش������ماوية- كق�ش�س مردوخ وبعل واأدوني�س 

واملالئكة.

أ�ش������اطري عن تعدي������الت جرت يف  ا  -3

العامل بعد التكوين.

ال�شماوية-  جرام  االأ عن  أ�ش������اطري  ا  -4

براج وعالقتها  كال�شم�س والقمر والزهرة واالأ

ن�شان وقدره. باالإ

بط������ال  أ�ش������اطري ت������دور ح������ول االأ ا  -5

وائ������ل وماآثرهم مث������ل جلجام�س  ب������اء االأ واالآ

كادي واقهات وعالقتها بتقدي�س  و�رسجون االأ

جداد. االأ

دب: �سطورة والأ الأ

دب  �ش������طورة يف جم������ال االأ االأ -تدخ������ل 

الق�ش�ش������ي النرثي منه وامللحمي- وجند يف 

املالحم ال�شورية القدمية اأقدم �شعر ملحمي 

غريق بنحو األف عام. واأعظم  �شبق مالحم االإ

دب البابلي ملحمتي اخللق-  ما ت������رك لنا االأ

اإينوما ايلي�س وجلجام�س واأعظم ما ترك لنا 

دب الكنعاين ملحمة كرت واقهات وا�شعار  االأ

بعل وعناة.

وكانت ملحمة اخللق البابلية مُتثَّل يف عيد 

كيتو«  يف اأول ني�شان وتبلغ  أ�س ال�ش������نة »االأ را

الذروة يف االحتفال يف 4ني�شان.)17حالياً(

دب������ي احلايل  رمب������ا بالن�ش������بة لذوقنا االأ

واإعجابن������ا بالبالغة جند الركاك������ة اللغوية 

دب القدمي. ولكن يجب  والتكرار يف هذا االأ

دب النا�ش������ئ ليكون  أنه كان االأ اأن ال نن�ش������ى ا

أدباء ذلك الع�رس  أ�شا�ش������اً ملا جاء بع������ده واأن ا ا

يام.  قد و�ش������عوه وَمّثل البالغ������ة يف تلك االأ
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عم������ال العظيمة ونحرتم جمد  لذا نحرتم االأ

املوؤ�ش�شني القدمي!

�سطورة والتاريخ: الأ

أبنائه  ن�ش������ان يق�س عل������ى ا أ االإ -منذ بدا

ق�ش�س اأ�شالفه ممزوجة باخليال واملعتقدات 

أ التاريخ يظه������ر للوجود يف  �ش������اطري بدا واالأ

�شورته البدائية املروية املتناقلة وغري املدونة 

لعدم وجود الكتابة- رمبا كان هناك حقيقة 

تاريخية معينة ولكن ق������د بني حولها الكثري 

دب اخليايل، فتمثل �شيئاً من احلقيقة  من االأ

التي ميكن ا�شتخراجها، بينما درا�شة التاريخ 

العلم������ي املعا�رس هي بحث عن احلقيقة واإن 

كاذيب املق�شودة  أو االأ �ش������ابها بع�س اخليال ا

يف بع�س احلاالت ب�شغط �شيا�شي!

أ�ش������خا�س واأحداث »ن�ش������ف  لكن هناك ا

جيال ق�ش�شهم �شفوياً  تاريخيني« تناولت االأ

وتناقلته������ا دون تدوين. ومع التناقل �ش������من 

الرتاث كان ي�ش������اف اإليها يف كل مرة حفنة 

من خي������ال. ومع ذلك يبقى فيها �ش������يء من 

احلقيق������ة التاريخية- منها ق�ش�������س ملوك 

أنبي������اء- فتبقى  أباط������رة وق������ادة وحكماء وا وا

�شطورة اأحد م�شادر اال�شتدالل يف البحث  االأ

التاريخي واإن مل تكن هي التاريخ كما تو�شح 

لنا تطور الفكر الديني عرب الع�شور واأ�شول 

بع�س العقائد!

�سطورة والدين: الأ

لف ال�ش������اد�س  أ الفكر الديني يف االأ -بدا

أ بالروحانية  ق.م  مع اال�شتقرار الزراعي. بدا

 Poly( له������ة )Animism( ث������م تع������دد االآ

 )Heno theism( ف������راد thism( ث������م االإ
وكان   .)Monotheism( التوحي������د  ث������م 

فراد اإىل الهيثوثيني املو�ش������وي  التحول من االأ

اإىل التوحي������د نح������و 750 ق.م على يد النبي 

عامو�س. وحبكت الق�ش�������س اخليالية حول 

لهة وقواه������ا اخلارقة وخلودها  �ش������الالت االآ

أ�شاطري. و�شفاتها االأخالقية يف ا

اإن الفك������ر امليثي قد اأغنى ب�ش������كل كبري 

ن�شان  تاريخ الفكر الديني وهو متاأ�شل يف االإ

املوؤم������ن مبفهومنا املعا�������رس، وحتى يف غري 

ن اخليال والت�شورات ت�شري �شلوك  املوؤمن- الأ

ن�شان اأكرث من املعارف واحلقائق العلمية.  االإ

 Homo( ن�ش������ان املتدين������ة ف������اإن طبيعة االإ

Religiosus( مل تتب������دل رغ������م كل التيارات 
حلادي������ة. واإن الكث������ري م������ن  العلماني������ة واالإ

ن�ش������ان املعا�رس ميكن تف�شريها  ت�رسفات االإ

أ�شا�س العقلية امليثية التي اإما اكت�شبها  على ا

أو كانت جزءاً من تكوينه  عرب اآالف ال�ش������نني ا

العقلي.

والقيم االأخالقية يف التعامل بني النا�س 

ديان  ديان احلالي������ة، بل يف االأ أ مع االأ مل تب������دا
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امليثولوجية  والعقائد 

ن�شان  االإ حاجة  ب�شبب 

املجتم������ع.  يف  اإليه������ا 

�ش������اطري تدعو اإىل  فاالأ

خ������الق  باالأ التحل������ي 

اخل������رية  والقي������م 

كل  ب������ني  امل�ش������رتكة 

ديان، فنجد الدعوة  االأ

والت�شلط  الغرور  �شد 

وال�رسق������ة  والغ�������س 

تطبيق  واإىل  والكذب، 

العدالة وحماية اليتيم 

رملة وكل ال�شعفاء  واالأ

جانب  اإىل  والوق������وف 

املظل������وم والدعوة اإىل 

ال�شالم.

دخل������ت هذه  وقد 

القيم يف العهد القدمي 

م������ن اآداب م�رس وباب������ل وكنع������ان: وجلهلنا 

بالرتاث القدمي بات املواطن العادي يظن اأن 

ديان!  هذه القيم بداأت مبو�ش������ى ثم باقي االأ

لذا جند ت�ش������عة من الو�شايا الع�رس املوجودة 

يف �شفر اخلروج اال�شحاح الع�رسون موجودة 

موات امل�رسي اال�ش������حاح  قب������اًل يف كتاب االأ

125 –كما تقول حكمة بابلية-:

»اأعبد اإلهك كل يوم،

كن رحيمًا مع ال�سعفاء،

ول ُتِهْن منك�رصي القلوب،

ليكن رائدك اخلري واخلدمة كل اأيامك،

لتتلفظ بذم بل قل ما هو ح�سن،

وامتدح النا�س ولتذكرهم ب�سوء«.

كذلك دعت ن�سائح خلقية رفيعة:

»لت�سئ اإىل خ�سمك،
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اأح�سن اإىل من ي�سيء اإليك،

عامل عدوك بالعدل،

التقوى تولد ال�سعادة

وتقدمي القرابني يطيل احلياة

وال�سالة تكفر عن الذنوب..«

لهة نان�شي  كما ي�ش������ف ال�ش������ومريون االآ

ن�ش������اف والعدل  )Nanshe( التي تهتم باالإ

والعدالة االجتماعية هكذا:

رملة »هي التي تعرف اليتيم وتعرف الأ

)اأم  وه���ي  ن�س���ان  لالإ ن�س���ان  الإ ظل���م  تع���رف 

اليتيم(

رملة نان�سي التي تعتني بالأ

فقر النا�س التي تن�سد العدل لأ

اإنها امللكة التي حتت�سن الالئذين بها

وتهّيئ املالذ لل�سعفاء..«

كم������ا تب������دي نان�ش������ي �ش������خطها عل������ى 

�رسار.. االأ

»م���ن �سلك �سبي���ل الع���دوان واغت�سبت يداه 

ما لي�س له

م���ن تخط���ى النظم املق���ررة ونق����س العقود 

والعهود،

من نظر نظرة الر�سى اإىل مواطن ال�رص،

من بدل الوزن الكبري بالوزن ال�سغري،

من بدل الكيل الكبري بالكيل ال�سغري،

من اأكل ما لي�س له ومل يقل اأكلته،

ومن �رصب مالي�س له ومل يقل �رصبته،

كلن ما قد حّرم« من قال»لآ

�رصبن ما قد حّرم« ومن قال »لأ

رملة، نان�سي توا�سي اليتيم ول تهمل الأ

تعد املكان الذي تهلك فيه الطغاة

قوياء اإىل ال�سعفاء وت�سلم الأ

اإن نان�سي تبحث يف قلوب الب�رص«

كما يقول ن�ش������يد لرنجال اإله مدينة كوتا 

أكاد: أو الكوت يف ا ا

»ترتدي النور،

وحتني روؤو�س املتكربين،

قوية هي اأياديك ورحب هو �سدرك،

وما اأن تقع عظمتك املرهبة

فاإن امل�سيء وال�رصير يرمتيان

ر�س..« يف اأ�سداع الأ

كادية اإىل مردوخ راعي 
وهنا ابته������ال باالأ

البالد الذي يحمي ال�شعوب كافة:

»اأنا منطو ك�سيخ ُم�سن،

اأيها ال�سيد القوي مردوخ، يا اإله الرحمِة،

بني الب�رص مهما كان عددهم،

بد؟ من وحده ي�ستطيع اأن يفهم اإىل الأ

من مل يرتكب خطيئة قط؟

من مل يُزلَّ قط؟

من ي�ستطيع اأن يفهم دروب اهلل؟

اغفر يل خطاياي التي اأعيها

واخلطايا التي اأجهلها!

اأمح خطيئتي واأبعد ذنبي
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اأنر�سكي ، وبدد ا�سطرابي..

اأيها ال�سيد القوي

فليهداأ قلبك الغاطب

ولتهداأ روحك الوح�سية

ولتحّن كي اأحيا بروِحك

لهة يا اأحكم الآ

يا مردوخ ال�سخي..«

ن�ش������يد اإىل �ش������م�س اإله العدل الذي ينري 

الظلمات من اأدب بابل:

»التالل العالية متوجة ب�سنائك

و�سعاعك ينري منب�سطات البالد ال�سهلية

ر�س بناظريك تتبواأ اجلبال وترع الأ

ر�س اإىل اأعمق ال�سموات: وت�سد اأطراف الأ

ر�س ترعى �سعوب الأ

وتكالأ ما اأبدعه »اإيا« امللك م�ست�سارك.

تي القوت كل خملوق حي، توؤ

ر�س ومن  اأجل، اأنت الراعي لكل من على الأ

حتتها

وكل م�سعى للب�رص باأي ل�سان عربوا عنه

عمال. اأنت عامل به وعامل بالأ

بناظ���ره  �ساخ����س  الب����رصي  اجلن����س  كل 

اإليك.

اأي �سم�س الكون متعط�س ل�سيائك

كل �سيء في���ه تعطل م�سع���اه، وتهدم بيوت 

امل�ستبدين

وجتازي بال�سجن من اعوج من الق�ساه!

وتعاقب ال�سيد ال�رصير والفا�سد.

وكل م�ستقيم يحمي ال�سعفاء

ينال حظوتك »اأي �سم�س« وتطول اأيامه

ومن يحكم ح�سب �سمريه من الق�ساة

يعد لنف�سه ق�رصًا وداره منزل اأمري«

❁    ❁    ❁

ملحمة اخللق- »اإينو ما اإيلي�س«

ن�ش������ان القدمي  اإن اأول �ش������يء حاول������ه االإ

واملعا�رس هو تف�شري الكون املحيط به فكانت 

ق�ش�������س التكوي������ن واخلليق������ة الت������ي عربت 

ب�شورة عامة عما اأحاط به من عظمة الكون 

ن�ش������ان بفكره ليف�رس  الالمتناهي. ثم اجته االإ

أث������ر يف حياته:  كل �ش������يء �ش������غله يف عامله وا

 Mythology( ش������ول� فاأ�شاف ميثو�س االأ

of Origin( ليكمل ب������ه »ميثو�س التكوين« 
وكانت فك������رة اخللق من الع������دم فوق طاقة 

العق������ل البدائي، فرناه يفرت�س اأن كل �ش������يء 

ق������د خلق مما هو موجود �ش������لفاً –يف عملية 

حتوي������ل- كالبحر واأن احلياة قد خرجت من 

ديان! املياه كما يف كل االأ

ر�س بالن�ش������بة ل�شكان الرافدين  كانت االأ

قر�شاً م�شطحاً حماطاً بال�شواد من اجلبال)1( 

–�شل�ش������لة زاغرو�س من ال�رسق وطورو�س من 
ال�ش������مال ولبت������ون م������ن الغرب وعل������ى هذه 

ال�شال�شل اجلبلية الثالث ترتكز قبة ال�شماء، 
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جرام  ر�������س وفيها جتول االأ وكاأنها غطاء لالأ

حياء  ر�س كانت عامل االأ ال�ش������ماوية- هذه االأ

أو »اأر�س  وحتتها عامل اآخر هو »العامل ال�شفلي« ا

م������وات، تكتنفهم  الالعودة« حيث ي�ش������كن االأ

وحال املرة.  قذار واالأ الظلمة وحتيط بهم االأ

وكل ه������ذا الكون ت�ش������وروه حائماً يف حميط 

ر�س مل تكن �ش������وى الهالل  كوين مالح- كل االأ

اخل�ش������يب ومركزه بابل عن������د البابليني اأو 

ر�س وال�شماء،  نيبور عند ال�ش������ومريني. واالأ

والبحر قد التقوا يف البدء يف عماء كوين من 

الفو�شى ينق�شه الكثري من التنظيم وهذا ما 

لهة. وقد انبثقت احلياة من املياه. فعلته االآ

وىل للخلق هي ال�ش������ومرية  والق�ش������ة االأ

لف  نحو 3000ق،م ثم البابلية يف منت�شف االأ

الث������اين ق.م وكان اآخر ن�������س مللحمة اخللق 

البابلي������ة »اإينوما ايلي�������س يف القرن 7ق.م اأي 

أثر فيه- ويف  قبل الن�������س التوراتي احلايل وا

أو  زمن امللك العا�رس زيو�ش������ودرا ال�ش������ومري ا

أو ن������وح التوراتي حدث  اتنابي�ش������تيم البابلي ا

الطوفان.

»اينوما ايلي�س ال بنو �شمامو«.

عايل مل يطلق على ال�سماء ا�سم، عندما يف الأ

والياب�سة من حتت مل تدع با�سمها:

مل يكن �سيء �سوى »اأب�سو« البدء التي اأوجدتها

و»مومو« و»تيامات« التي ولدتهما.

وكانت مياههما تتمازج يف هوة واحدة

كواخ ول ظهرت امل�ستنقعات بعد: مل تِثن الأ

لهة قد ولد عندما مل يكن اأي من الآ

ول دعيت باأ�سمائها ول قدرت م�سائرها

لهة يف تلك املياه« عندئذ تكونت الآ

وهن������اك اخت������الف �ش������ومري –بابلي يف 

ن�شان-. كيفية خلق االإ

يف ق�ش������يدة اإنك������ي )اإله احلكم������ة واملاء 

ن�شان  العذب( ونينماخ اإلهة الوالدة وخلق االإ

لهة يجدون امل�شاعب  –ال�ش������ومرية- اأخذ االآ
يف احل�ش������ول على قوتهم وال�ش������يما بعد اأن 

لهة  له������ات اإىل الوج������ود. كان االآ ج������اءت االإ

أنك������ي مل يكرتث  يتذم������رون وي�ش������كون، لكن ا

ل�ش������كواهم بل ظل م�شطجعاً يف مياه العمق 

ول واأم جميع  فدنت منه »منو« اإلهة البحر االأ

لهة تذرف الدمع وتخاطبه: االآ

»يا بني قم من فرا�سك واعمل ما هو حكيم 

ولئق،

لهة. ع�ساه���م ي�ساعفون  ِا�سن���ع عبي���دًا لالآ

عددهم!

مر وقاد جميع ال�سناع  ل���ه اإنكي الأ تدبر الإ

املهرة وقال:

ي���ا اأم���اه! اإن املخل���وق ال���ذي نطق���ت با�سمه 

موجود!

لهة. فاربطي عليه �سورة الآ
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اأعجني الطني املوجود فوق مياه العمق 

فاجعلني ال�سانعني املهرة يكثفون الطني،

ع�س���اء  الأ ل���ه  توج���دي  اأن  اأن���ت  وعلي���ك 

واجلوارج،

و�ستعمل نينماخ من فوق يدك

و�ستقوم معك اأم الولدة اأثناء �سنعه

يا اأماه! قدري م�سريه

لهة! و�سرتبط عليه نينماخ �سورة الآ

ن�سان..«. اإنه الإ

واأما عن������د البابلي������ني يف ملحمة اخللق 

ن�شان من عظام وطني  فقد �ش������نع مردوخ االإ

ودم »كنج������و« ال�رسير قائ������د جي�س »ثيامات« 

ن�شان املتوح�س »لولو«  فكان اأول اإن�ش������ان، االإ

ووج������ود دم كنجو ال�رسي������ر يف�رس وجود ال�رس 

ن�شان: يف االإ

ن�سان واخلوف من املوت: الإ

اإن اخلوف من املوت وفناء اجل�شد ليعود 

اإىل الرتاب الذي اأخذ منه، كان �ش������بباً رئي�شاً 

عمال ال�شاحلة  يف تكوين الفكر الديني، واالأ

أبدية  التي �ش������يكون جزاوؤها اخللود يف حياة ا

يف جن������ان النعيم التي حت������وي كل ما حرمنا 

مل اأوجد  من������ه يف احلي������اة الدنيا. ه������ذا االأ

ن�شان ليتغلب على اخلوف  العزاء النف�شي لالإ

من املوت!

ويف حتلي������ل نف�ش������ي رائ������ع م������ن ملحمة 

جلجام�س 0يكون مل������ك اأوروك ذا قوة نادرة 

أك�شبته الغرور والروح العدوانية نحو رعيته-  ا

آله������ة الوالدة  آرورو« ا ف�ش������لى النا�������س اإىل »ا

لت�ش������نع نظرياً جللجام�س. ف�شنعت انكيدو 

من الوحل على �ش������فة الف������رات- وتبارز مع 

جلجام�س وعادله يف القوة فانقلبا �شديقني 

حميمني وزال غ������رور جلجام�س وعدوانيته، 

وذهبا معاً وقت������ال تنني ال�رس هواوا يف غابة 

رز )جبال اللكام(. االأ

واأهان جلجام�س ع�ش������تار فاأر�شلت عليه 

»ثور ال�ش������ماء« فقتال الثور و�رسب ع�ش������تار 

هانة ت�ش������ببت ع�شتار مبوت  بفخذه ولقاء االإ

اإنكي������دو. ومل������ا راأى جلجام�س ال������دود يخرج 

منه خاف من نف�س امل�ش������ري، وكان قد �شمع 

أنه نال اخللود  »باوتنابي�شتيم« بطل الطوفان وا

مع زوجته فاأراد اأن يذهب اإليه ليح�شل منه 

على كيفية احل�ش������ول على اخللود وال�شباب 

الدائ������م. واجته نحو الغ������رب ودخل يف نفق 

لهة قرب  مظلم اإىل اأن و�ش������ل اإىل ب�ش������تان االآ

أته �ش������ريوري حبيت������و وخافت منه  البحر ورا

وظنته جمنوناً –فدخلت غرفتها واأو�ش������دت 

الباب-

لهة، هناك كان ب�ستان الآ

حتم���ل  ال�سج���ريات  انت�سب���ت  وحول���ه 

اجلواهر.
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دخل الب�ستان لتوه حني راآه

تتدىل منه العناقيد وثمار من عقيق

جميلة كانت للناظرين

واأوراق الالزورد تغطيها اخلمار

حلوة املنظر!

احلج���ارة  كان���ت  والعو�س���ج  ال�س���وك  ب���دل 

النادرة/

لئ ا�ستخرجت من البحر. عقيق ولأّ

بينما كان جلجام�س يتم�سى يف الب�ستان

راآه �سم�س على حافة البحر

راآه يلب�س جلد احليوان وياأكل حلمه.

اغتم لذلك وقال له:

جلجام�س اإىل اأين امل�سري؟

احلياة التي تبحُث عنها لن جتدها

مل ي�سلك اأحد الفانني هذا الطريق

عل���ى  ته���ب  الري���ح  دام���ت  م���ا  يَفع���ل  ول���ن 

البحر..

فقال جلجام�س ل�سم�س العظيم..

ن، وقد كديت وهمت يف الرباري »الآ

هل اأنام؟

بد؟ وهل اأترك الرتاب يطمر راأ�سي اإىل الأ

دع عين���ي ت���رى ال�سم����س حت���ى تزي���غ م���ن 

النظر

واإن اأنا مل اأكن اأف�سل من رجل ميت

دعني اأمتتع بنور ال�سم�س وال�سياء«

بجانب البحر كانت ت�سكن �سانعة اخلمر

»�سيدوري حبيتو« جتل�س يف الب�ستان قرب 

البحر،

لهة معها طا�ساُت واأدناُن الذهب عطية الآ

كانت تغطي وجهها بخمارها

وحيث جل�ست راأت جلجام�س يقرتب

لهة يلب�س اجللد ويف ج�سمه حلم الآ

لكن الياأ�س ميالأ قلبه

وقد اأ�سنى وجهه طول امل�سري.

نظرت ت�سورت امل�سافة، قالت يف قلبها

»لبد اأنه جمرم«

ن؟ فاأين يذهب الآ

اأغلقت البوابة يف وجهه وو�سعت املزلج.

اندف���ع جلجام����س و�س���ع رجل���ه يف البواب���ة 

و�ساح:

اأيتها الطيبة يا �سانعة اخلمر

ملاذا تقفلني بوابتك باملزلج؟

ماذا راأيتي لتغلقي بوابتك؟

�ساأك�رص بابك واأحطم بوابتك

فاأنا جلجام�س الذي قتل ثور ال�سماء

رز قتلت حار�س غابة الأ

ا�سقطت هواوا الذي ي�سكن الغابة

�سود يف ممرات اجلبال وقتلت الأ

اأجابته �سيدوري

اإن كن���ت اأن���ت جلجام����س ال���ذي قت���ل ث���ور 

ال�سماء

رز هواوا من �رصع حار�س الأ
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�سود يف ممرات اجلبال من قتل الأ

فلم غار خداك ومل نحل وجهك؟

ملاذا ميالأ الياأ�س قلبك؟

ويبدو وجهك وقد اأنهكه طول امل�سري؟

ملاذا اأحرق احلر والربد وجهك؟

ملاذا جئت هاهنا هائمًا تبحث عن الريح؟

اأجابها جلجام�س:

ملاذا ل يغور خداي وينحل وجهي؟

الياأ�س ميالأ قلبي

ووجهي اأنهكه طول امل�سري

واأحرقه احلر والربد

فلماذا ل اأهيم يف املروج اأبحث عن الريح؟

�سغر  لق���د اأدرك الفناء �سديق���ي واأخي الأ

اإنكيدو

اأخي الذي �ساد حمار الوح�س يف الرباري

والفهد يف ال�سهول،

الذي قتل ثور ال�سماء و�رصع هواوا،

املخاط���ر  حتم���ل  ال���ذي  العزي���ز  �سديق���ي 

بجانبي،

بكيت���ه �سبع���ة اأيام وليايل حت���ى متكن منه 

الدود

ب�سبب اأخي بت اأخ�سى املوت،

ب�سببه همت يف الرباري ومل اأعد اأ�سرتيح

ن اأيتها ال�سبية يا �سانعة اخلمر والآ

بعد اأن راأيت وجهك ال�سبوح

ل تدعيني اأطالع وجه املوت واأنا اأخ�ساه

اأجابته �سيدوري جبيتو:

»جلجام�س اإىل اأين امل�سري؟

احلياة التي تبحث عنها لن جتدها

لهة الب�رصية عندما خلقت الآ

خ�ست الب�رصية باملوت

واحتفظت باحلياة بني اأيديها

اأنت جلجام�س اأ�سبع معدتك بالطيبات

واأخرج واأرق�س يف الليل ويف النهار

اأقم كل يوم حفاًل مبهجًا

لتكن ثيابك مغ�سولة نظيفة

اغ�سل راأ�سك وباملاء ا�ستحم:

عد اإىل وطنك اأيها امللك

وتقبل املحتوم بطيب خاطر!

لهة التي اأمطرتها عليك تذكر هبات الآ

وكن �سكورًا من اأجل كل ذلك

نفا�س التي اأعطيتها ا�ستفد من الأ

وفكر اأن تتمتع نهارك وليلك

ع�س يف ق�رصك املنيف

وخ�س حروبك الكربى

وكل وا�رصب بفرح

اتخذ زوجتك ومن ب�سالم على كتفها

اإنها جتد امل�رصة يف اأح�سانك

وانظر اإىل ال�سغري على يدك

هكذا �ستق�سي كل اأيامك

وتتقبل طري املوت

حني يحوم فوق راأ�سك
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ن�شان« لكن  فهذا كله اأي�شاً من ن�شيب االإ

أوتنا ب�شتيم«  ال�شبية دلته كيف ي�ش������ل اإىل »ا

ال������ذي جنا م������ن الطوف������ان واأخ������ذه النوتي 

أور�ش������تابي« يف قاربه يف »مي������اه املوت« اإىل  »ا

أوتنا ب�شتيم »الق�شي« الذي يعي�س يف دملون  ا

)جزيرة البحرين(. وعر�س جلجام�س ق�شته 

أوتنا ب�شتيم: وخماوفه فاأجاب ا

»لي�س هناك خلود

بد؟ انبني بيوتًا لتبقى اإىل الأ

هل نختم عقودًا ت�رصي على مر الزمن؟

خوة مرياث���ًا فيحفظوه اإىل  ه���ل يتقا�سم الأ

بد؟ الأ

ر�س؟ هل تدوم البغ�ساء اأبد الدهر يف الأ

هل ي�ستمر النهر يف الرتفاع والفي�سان؟

ذبابة التنني تخرج من يرقاتها،

لرتى وجه ال�سم�س يف جمد �سيائها.

منذ القدمي مل يكن هناك خلود

والنيام واملوتى كم يت�سابهون

األ يكونان معًا �سورة املوت؟

ال�سيد واخلادم حني يدركهما الق�ساء

لهة الكبار يجتمعون نوناكي« الآ »الأ

قدار معهم و»ما ميتوم« �سانعة الأ

�سويًا يقررون م�سري النا�س

يوزعون احلياة واملوت

واملوت ل يك�سفون موعده«

ويروي اوتنا ب�ش������تيم جللجام�س ق�ش������ة 

الطوفان واإن ع�ش������بة ال�شباب الدائم يف قاع 

يادي باأ�ش������واكها.  البحر وهي زهرة تدمي االأ

أوتنا  لكن جلجام�س غط�������س وانتزعها وودع ا

ب�ش������تيم وعاد. ويف الطريق وج������د بركة ماء 

عذب -فو�ش������ع الزهرة على حجر ونزل يف 

املاء لي�شتحم- تن�شقت حية الرائحة فهجمت 

واختطفتها وابتلعتها فان�ش������لخ ق�رسها وعاد 

�شبابها.

�������رسخ جلجام�س وبك������ى ل�ش������ياع تعبه 

وفقدان هدفه

اأمن اأجل هذا عملت

اأم���ن اأجل هذا رقبت انكيدو ينزل اإىل اأر�س 

الالعودة

ما ك�سبت �سيئًا لنف�سي

بدية ولقد جلبت نعمة احلياة الأ

ل ل�سعبي احلبيب

فاعي بل لينعم بها ن�سل الأ

❁    ❁    ❁

موت جلجام�س:

لهة اإن ق�ساء انليل اجلبل واأبي الآ

الذي فر�سه على جلجام�س قد حتقق

ر�س �ستنقلب له الظلمة نورا يف باطن الأ

جي���ال ما ي�س���ارع ما  ل���ن يخل���ف ب����رصي لالأ

خّلفه!
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بط���ال واحلكم���اء كالقم���ر اجلدي���د لهم  الأ

�سعودهم وخفوتهم.

كل ذي حلم ودم يجه�س بالبكاء

لقد نطق القدر

ه���و ذا يتمدد عل���ى فرا�سه ك�سمك���ة اأم�سك 

بها ال�سخ�س.

اإن منت���اد ال���ذي ل يرح���م ل�سدي���د لوط���اأة 

عليه

منتاد الذي لي�س له يد ول قدم

الذي ل ي�رصب ماء ول ياأكل حلمًا.

جلجام�س قلب اأوروك

الذي مل ين�س انليل �سيده

ب جّل حمدك  اأي جلجام�س �سيد كالأ

واإىل جانب امللحمتني الكبريتني من بابل 

اأي اخلل������ق وجلجام�س هناك عدة ق�ش�������س 

ن�شان اإيثياتا  أ�ش������عار مثل ادبا و�ش������قوط االإ وا

والن�������رس متوز وع�ش������تار بريم ون�ش������بني وهي 

ق�ش������ة حب هناك ق�شة ق�شرية عن �رسجون 

كادي االأ

�رسجون ملك اكاد )نحو 2350- 230ق.

كادية )2350-  مرباطورية االأ م( وموؤ�ش�س االإ

2230ق.م( و�ش������يطرة ال�شاميني على الهالل 

اخل�ش������يب. كانت العقائد تق�شي مبمار�شة 

طقو�س اخل�ش������ب والبغاء املقد�س يف املعابد 

جن������اب. ويب������دو اأن اإحداهن  �رسط عدم االإ

حبلت ب�رسجون فولدته �رساً وو�شعته يف �شلة 

مطلية بالقار ورمته يف نهر الفرات. فانت�شله 

الب�ش������تاين »اكي« ورباه واأ�ش������بح �شاقي امللك 

اورزبابا يف مدينة كي�س وب�ش������كل ما و�ش������ل 

أ�ش�������س اأول اإمرباطورية �شامية  اإىل ال�شلطة وا

وا�شمه »�شار اوكتي« الذي حرف اإىل �رسجون 

وانتقل اإىل باقي اللغات م�شحفاً مثل �رسكي�س 

�شريج �ش������ريمي �رسجيو�س اإلخ.. وق�شته مثل 

ق�ش������ة مو�شى ولكن ت�ش������بقها باأكرث من األف 

�شنة.

وننتق������ل اإىل املالح������م الكنعاني������ة م������ن 

اأوغاريت –لقد اخ������رتع الكنعانيون احلرف 

لكنهم كتبوا على ورق الربدي امل�ش������تورد من 

آدابهم يف املناخ ال�ش������احلي  م�رس فلم ت�ش������لم ا

وغاريتي املدون  دب االأ الرطب ومل يبق اإال االأ

جمال  جر باأبجدية م�ش������مارية. وباالإ على االأ

وغاريتية تروي ق�ش�شاً عادية  اإن املالحم االأ

وه������ي دون املالح������م البابلية م������ن الناحية 

الفكري������ة وه������ي مالحم ك������رت واقهت وبعل 

وادون النعم������ان –وهناك مقطع من ملحمة 

بعل- وهي جمموعة ق�ش�������س زراعية بطلها 

وغاريتي نظري  علي������ان بعل اإله اخل�ش������ب االأ

»متوز« و»ادون« وهو بعل جبل �ش������افون وهو 

راك������ب الغيوم مثل »يهوه« العرباين، و�ش������وته 

رامي واأخته  الرعد وال�ش������واعق مثل هدد االآ
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أثينا«  لهة الع������ذراء املحاربة مثل »ا »عناة« االآ

اليونانية ويف الق�شة اإلهة ال�شم�س »�شابا�س« 

لهة وتنني ال�رس الكوين »لوتان« وهو  م�شعل االآ

لوياتان يف العهد القدمي ور�شالة ال�شالم من 

بعل تقول 

»عناة على �سدرها ت�سع املرجان

اإ�سارة لتقوى املنت�رص بعل

وملودة »فدريا« ابنة الرطوبة

واإ�سارة حلب »طليا« ابنة الندى

ولتقوى »اأر�سيا« ابنة الكون الوا�سع

كما الغلمان اأدخال

وحتت اأرجلها قدما الحرتام

وقول للبتول عناة

مم« اأعيدا ل� »عديلة الأ

ر�سالة بعل العليني

ر�س« »احلرب على الأ

خمالفة مل�سيئتي

بلقاح املحبة لقحي الرتاب

ر�س ا�سكبي ال�سالم يف كبد الأ

والع�سل يف قلب احلقول

اأبعدي عنك ع�ساك و�سالحك

تعايل اإيل ولت�رصع خطاك نحوي

ن لدي ق�سة اأرويها لأ

وكلمة اأعيدها عليك

اإنها ر�سالة ال�سجر و»لق�س« احلجر

ر�س هم�س ال�سموات مع الأ

واملحيطات مع الكواكب.

�سوف اخلق الربق لتعرف ال�سماء

و�ساأخلق ال�ساعقة لتعرف الب�رص

ر�س كي نتبني. وجماهري الأ

اأنت واأنا �سوف نخرجه

يف �سخور اإيل يف �ساقون

يف املكان املقد�س من �سخر مرياثي

❁    ❁    ❁

والق�س���ة �رصاع بني بع���ل وموت اخل�سب 

واجلفاف..

اأن امليثولوجيا ومفاهيمها  اعترب  واأخرياً 

ديان مثاًل  وبع�س ن�شو�شها ال تنف�شل عن االأ

ق�ش������ة قابيل وهابي������ل يف العهد القدمي وما 

أ�شنان  �ش������بقها عند ال�شومريني ق�شة الهار وا

أو اميي�������س وانتني الراعي  الراع������ي والفالح ا

والفالح اأي�شاً وخالفهما. ثم خالف دوموزي 

وانكيدو وهذا ميثل مرحلة اجتماعية ما بني 

ع�رس الرعي وبدء الزراعة.

وق�ش������ة اأيوب التقي الورع الذي اأ�شابته 

كل النوائ������ب يف عائلته ورزقه لكن رف�س اأن 

يتذم������ر اأو يجدف بل »ال������رب اأعطى والرب 

اأخ������ذ فليك������ن ا�ش������م ال������رب مب������اركاً«- وما 

ن�ش������ان ومتجيد  ي�ش������بهها �ش������ابقاً ق�شيدة االإ

أو  اإلهه )لولومناه دجنرية( عند ال�ش������ومريني ا

ق�ش������يدة �ش������اأجمد رب احلكمة )لودلول ييل 
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�شمطي( البابلية اأو ق�ش������ة �شليمان وبلقي�س 

ملكة �ش������باأ ونظريتها و�ش������ابقتها احلب�ش������ية 

�ش������ليمان وماكيدا ملكة احلب�ش������ة. و�شاأكتفي 

بن�س �شاأجمد رب احلكمة.

»نظرت خلفي فاإذا بال�سعاب تطاردين

لهي وكاأن ما من قربان قدمت لإ

اأو مل ي�سم با�سم اإلهتي عند الطعام

وكاأين مل اأخر على وجهي راكعًا

وكاأن �سجودي مل يكن للعيان وا�سحًا

اأو كامرئ خر�س ل�سانه و�سدفوه عن الرتجي وال�سالة

عياد واأهمل الت�سحيات واأبطل الأ

كذلك الذي مل يناج ربه حتى وهو يلتهم طعامه

تاركًا ربته دون اأن يقدم لوحًا لها

مق�سمًا باإلهه املقد�س بكل خفة وب�ساطة

هكذا ظهرت اأنا!..

ولكني ل اأفكر اإل بالتو�سل وال�سالة..

لقد كانت ال�سالة اإح�سا�سي والقربان واجبي باحلياة

له رغبتي القلبية  كان يوم تقدي�س الإ

وعر�س ربتي يل ربح وغنى وحمية

كانت ال�سالة من اأجل امللك.. يل فرحة

وتار.. يل رغبة والعزف على الأ

ن�سان خريًا هو عند اهلل حمتقر. »اإن ما يبدو لالإ

وما يهمل يف قلبه هو عند اهلل خري.

لهة يف ال�سماء؟ من يعلم اإرادة الآ

لهة يف العامل ال�سفلي؟ من يفهم خطط الآ

لهة؟ متى يعلم النا�س طرق الآ

حاطة بتغري اإرادتها؟ كيف ي�ستطيعون الإ

م�س قد اأ�سبح اليوم ميتا�رصيعا »فمن عا�س بالأ

لقد اأظلم فجاأة وان�سحق �رصيعًا

يف حلظة ما تراه يغني ويلعب

م الثكلى لتجده بعدها يف »النو« يولول كالأ

رادة وكما تتبدل ال�سياء والظلمة هكذا تتغري الإ

�سياء تذهلني ومغزاها فوق اإدراكي« هذه الأ

ن�ش������ان ومتجيد  مثل������ة الثالثة »االإ ويف االأ

اإلهه« و»�شاأجمد رب احلكمة« و»�شفر اأيوب« 

ن�شاَن الورع �شتى  يف العهد القدمي ت�رسُب االإ

امل�شائب دون اأن يجد لذلك تف�شرياً يف بحث 

لهي« وال يزال  فل�شفي يف مو�شوع »العدل االإ

هذا الت�شاوؤل قائماً!

من كل ما تقدم من ن�شو�س واأمثلة جند 

أدباً وتاريخاً وديناً  يف امليثولوجيا ال�ش������ورية ا

واأخالق وقيم اجتماعية. ون�ش������ميها جتاوزا 

ن الفكر ال ميوت  أدياناً ميتة دون اأن متوت الأ ا

ن الفكر يتطور مع  أ عليه تعديالت الأ بل تطرا

التطور االجتماع������ي ويدخل يف الرتاث ويف 

املدار�س الفكرية الالحق������ة ومن هنا دخول 

ديان كاف������ة وال يجوز اأن  امليثولوجي������ا يف االأ

نتعامل معها كخرافة!.
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م������ن اأهم م������ا يطبُع العلوَم العربي������َة بطابعها اخلا�ِس، ه������و جمعها لعلوم 

ولنَي، من �شومرينَي وبابلينَي و�شورينَي وم�رسينَي واإغريَق و هنوٍد.. وغرِيهم،  االأ

وتقدمُيها على �ش������كل باقِة زهٍر عطرٍة اإىل �ش������عوِب الغرب، الذيَن �رسعاَن ما 

 عليِه اليوَم 
َ
ُوا بتطويرها، اإىل اأن و�شلت اإىل ما هي

ا�شتوعبوا هذِه العلوَم وبدوؤ

 وازدهار.
ٍ
من تقدم

، والعلوَم ب�شكٍل خا�س، ال ميكُن ن�شبتُها اإىل اأمٍة 
ٍ
اإن احل�شارةَ ب�ش������كٍل عام

 . ، اأو م�رسيٌّ
ٌّ
أو بابلي ، ا بعيِنها، فلي�س باإمكاِننا القوُل اإنَّ اأ�شَل احل�شارِة يوناينٌّ

باحث يف الرتاث العربي ووزير �سابق.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

ول العربية للح�ضارة الغربيةضول العربية للح�ضارة الغربيةضول العربية للح�ضارة الغربية � �ضالأ ضالأ

الطب مثاًل

❁❁

د. حممد يحيى خراط د. حممد يحيى خراط 
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َ اإال 
اإن احل�ش������ارةَ التي نحياها اليوَم، ما هي

 ، ن�شاُن احلجريُّ أ�ش�ُشه االإ �رسٌح �ش������امٌخ و�َشع ا

أَ ي�رسب حج������راً بحجِر ليخرَج  منُذ اأن ب������دا

أوُل  �رسارًة ي�ش������عُل بها ناراً، ومن������ُذ اأن اأبحَر ا

قارٍب من ال�ش������احل ال�شورَيّ لين�رَس ما جتمع 

حتى ذلك احلنِي من احل�شارة والتقدم.

واحل�شارةُ اليونانيُة مل تكن ن�شيَج وحِدها، 

مل تكن اخرتاعاً وم�ش������ادفًة. فلقد ا�ش������تفاد 

 االأمم التي 
ٍ
اليونانيوَن من ح�ش������اراٍت وعلوم

أبقراُط من الطَبّ امل�رسَيّ  أمل ي�شتفْد ا �شبقتُْهْم. ا

وطَبّ بالِد ما بنَي النهريِن؟! ودي�ش������كوريد�ُس 

أمل ي�ش������ْل  قرباذيناِت، ا أوِل كتاٍب يف االأ موؤلُف ا

�شورينَي، وطبُّ  أو باآخَر طبُّ االأ اإليِه ب�ش������كٍل ا

اأمنحوتَب امل�رسَيّ وطبُّ الهنوِد وال�شينينَي؟ 

ولك������ْن - واحل������ُق يُق������ال- فق������د ا�ش������تطاَع 

اليونانيوَن اأن يطّوروا علوم َمْن �شبقهم، واأن 

يجلوا غوام�َس املعرف������ِة واأن يرّبزوا يف علم 

الفل�ش������فِة الذي ميكُن اأن يقاَل عنُه باأنُه ُعلٌم 

يوناينٌّ اإىل حدٍّ بعيد.

وعندما توقَفِت احل�ش������ارةُ اليونانيُة عن 

العط������اء، خيَّم على العامل  ليٌل ثقيٌل. فاأوروبة 

الرومانيُة، واأوروبة الكني�ش������ُة، واأوروبة دوُل 

املمالِك ال�شغريِة، مل تقدْم �شيئاً للعلم، بل على 

العك�������سِ من ذلَك، فالكني�ش������ُة كانَْت ترى يف 

كتِب اليوناِن خطراً على العقيدِة امل�شيحيِة، 

فاأَمرْت باإحراِق كتِب الفل�ش������فِة، وكتِب العلِم، 

على حدٍّ �شواء.

أم������ا فيما يتعل������ُق بالطب، فل������م يتجاوِز  ا

أيٍد تو�شُع على املري�ِس،  ، فهو ا
َّ
ال�شكَل الكن�شي

و�شيطاٌن يُطرد من ج�ش������م املري�ِس، و�شالةٌ 

جل �ش������فاِء املري�ِس.. ورمبا �ش������الةٌ  تق������اُم الأ

اأُخرى تعقبها على روح املري�ِس. فالكني�ش������ُة 

رواِح  ������بْت نَف�ش������ها قّيمًة على �ش������فاِء االأ ن�شَّ

ج�ش������اِد فَمْن اآمَن وجَبْت م�ش������اعدتُُه. ومل  واالأ

أب������داً اأن يعمَد املري�ُس اإىل  مياِن ا يكْن من االإ

اأدويٍة م�شدُرها نباتاٌت تخرُج من الرتاِب.

وبينم������ا كان������ت اأوروبة غارق������ًة يف تلَك 

الظلماِت، كانت م�ش������اُعل النه�ش������ِة تنريُ يف 

�شالمية، ثم  جميع اأ�شقاِع الدولِة العربيِة االإ

ما لبثت هذِه امل�ش������اعُل اأن امت������دَّ نوُرها اإىل 

اأ�شقاع الغرِب، فهبَّ اجلميُع ي�شتنريُ بنورها، 

ويغرُف من معنِي العلوِم العربية. ويف القرن 

أوَجُه،   ا
ُّ
الثالِث الهج������ريِّ بلَغ الطبُّ العرب������ي

فاأن�ش������ئِت املدار�ُس الطبية، والبيمار�شتاناُت 

العام������ُة يف كلِّ املدِن العربي������ِة، وكان يتتلمُذ 

طباِء  على يديَّ كل طبيٍب عربيٍّ عدٌد من االأ

النا�ش������ئني يفدوَن اإليِه من كل حدٍب و�شوٍب، 

ياأخذون عنُه علَمُه ويرتجمون كتَبُه اإىل اللغة 

وربيِة املحلية، ثم  أو اإىل اللغاِت االأ الالتيني������ِة ا
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يع������ودوَن اإىل بالدهم بعد اأن ت������زودوا بالعلِم 

واملعِرفة العربيني.

ط���رق انتق���ال العل���وم الطبي���ة العربية 

اإىل اأوروبة:

�ش������الميُة  لقد امتدت الدولُة العربيُة االإ

أوِج ازده������اِر ح�ش������ارتها يف القرِن الرابِع  يف ا

، من ال�ش������ني حتى جن������وِب بالِد  الهج������ريِّ

الغال. وكانت �شقليُة جزيرًة عربيًة يف بع�س 

 مزدهراً يف 
ُّ
حي������ان. وكان الِعلُْم العرب������ي االأ

�ش������الِمية.  جميع عوا�ش������ِم الدولِة العربيِة االإ

ولك������نَّ حركَة نق������ل وترجم������ة تل������ك العلوِم 

�ش������الميِة  كانَت اأو�ش������َح ما يكوُن يف املدن االإ

ندل�ِس  التي كانت جتاوُر ب������الَد الفرجنة كاالأ

و�ش������قليَة، اأو يف مدٍن اأوروبي������ٍة جتاوُر مدناً 

عربي������ًة ذاَت ن�ش������اط علميٍّ كم������ا يف مدينة 

�ش������افِة اإىل احلروب ال�شليبيِة  �ش������اِلْرنو، باالإ

التي كانت عامَل متا�سٍّ بنَي العرِب والفرجنِة 

وروبيوَن  ، اطلع فيه االأ
ٍ
امتدَّ قرابَة مئتي عام

ونقلوا عن العرِب كثرياً من علومهم ومظاهِر 

ح�شارِتهم.

وروبي���ني  الأ جعل���ت  الت���ي  �سب���اب  الأ

يهتمون برتجمة كتب الطب العربية:

وروبيوَن برتجمِة كتِب الطبِّ  لقد اهتم االأ

�شباٍب كثريٍة من اأهمها: العربيِة الأ

وروبيوَن يف الع������رِب قوماً  1- وج������َد االأ

أ�شواطاً يف مياديِن الطب، فاأرادوا  �شبقوهم ا

اأن يعو�ش������وا ما فاتَه������م، فاأقبلوا على العلوم 

العربيِة درا�شًة وترجمًة.

وروبينّي مقولٌة،  2- ظهرت عنَد بع�ِس االأ

يرجع������ون فيها كلَّ العلوِم العرِبية اإىل اأ�ش������ٍل 

يون������اين!  فراحوا يرتجم������وَن الكتب العربيَة 

ويبحث������ون عن اأ�ش������وِلها يف الكتب اليونانيِة، 

أّن بع�َس الكت������ِب العربيِة مرتَجٌم  وال �ش������يما ا

فعاًل عن اللغِة اليونانيِة.

3- رافَق������ْت حركُة ترجم������ِة كتِب الطِب 

العرِبية اإىل الالتيِنية بوادُر ع�رِس النه�ش������ِة 

وروبيِة، وقياُم اجلامع������اِت وكلياِت الطبِّ  االأ

وروبي������ِة. ولقد وجَدْت  يف خمتلِف امل������دِن االأ

هذِه اجلامع������اُت واملدار�������سُ يف كتِب الطِب 

العربي������ِة مادًة جيدًة لتدري�ش������ها لطالبها. و 

بقيت كتُب ابن �ش������ينا وال������رازي والزهراوي 

وروبيِة حتى وقٍت  تُدّر�������س يف اجلامع������ات االأ

متاأخر جّداً.

واإن اهتماَم الغرب بالعرب وح�ش������ارِتهم 

أكَدهُ  ي������ام. وهذا ما ا مل يتوق������ْف يف يوم من االأ

 هوبول فال������ريي عاَم 1952 
ٌّ
مفكٌر فرن�ش������ي

حيث كت������َب يف جملِة دفاتِر ال�ش������هِر معرتفاً، 

ومتباهياً:

»ونح������ُن مدينوَن لل�������رسق بجميِع بداياِت 

داِب لدين������ا وبق������در عظيٍم من  الفن������ون واالآ
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معرفتنا، واإن يف و�ش������عنا 

َن  اأن نرحَب مبا ي�شدُر االآ

ع������ن ال�رسِق.. وال�ش������وؤاُل 

 يف اأمور كهذِه، 
ُّ
احلقيقي

ه������و اأن نتمثَل ونه�ش������َم. 

لك������ن ذل������َك كان دائم������اً 

وما يزاُل، االخت�ش������ا�َس 

وروبيِّ  العظي������َم للعقل االأ

ولذلك  الع�ش������وِر،  ع������رَب 

فاإن دورنا هو اأن نحافَظ 

على ق������وِة االختياِر هذِه، 

 ، الك������وينِّ دراِك  االإ ق������وِة 

قوِة حتويِل كلِّ �ش������يٍء اإىل 

جوهِرنا نحُن، وهي قوًى 

جعلَتْنَا ما نحُن عليِه)!(.

ندل�س الأ

من  ندل�ُس  االأ تُعتَ������ربُ 

أه������ِم طرِق انتق������ال العلوِم الطبي������ِة والعلوِم  ا

أوروب������ة. ويف هذا  ٍ اإىل ا
العربي������ِة ب�ش������كٍل عام

ألدومييلي »اأما يف �شبِه جزيرِة  ال�شدِد يقول ا

ندل�ِس فقد كانَْت حركُة نقِل العلِم العربيِّ  االأ

أ�شدَّ قوًة،  اإىل العامل امل�ش������يحي اأعمَق تغلغاًل وا

ودامت اأط������وَل عهداً من كِل مكاٍن اآخَر، كما 

حتقَق هناَك التطوُر احلا�ُشم الذي كان ال بُدَّ 

وربي«. اأن يعتمَد عليه – جتديُد العلِم االأ

ندل�������سُ يف اأوج ازدهاِر  لق������د جذبَ������ِت االأ

ح�ش������ارِتها اآالف������اً من اليهوِد وامل�ش������يحينَي، 

أنح������اِء اأوروبة، وعلى  تدفق������وا اإليها من كِل ا

قرطبَة بال������ذاِت، ليتعلموا فيها، وال �ش������يما 

موينَي من القرِن الثامِن وحتى  أيام حك������ِم االأ ا

الق������رن احلادي ع�رَس، فتتلم������ذوا على اأيدي 

علماَء كب������اٍر اأفذاٍذ كابِن ر�ش������ٍد، وابن زهر، 

، وابن طفي������ل، وابن باجَه، وابن  والزهراويِّ

البيط������ار، واب������ن فرنا�َس، واب������ن اخلطيِب. 
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وعندما انتهت �شيادةُ العرب على اإ�شبانيا يف 

الثاين من كانوَن الثاين �شنة 1492 م، انتهت 

اأعظم ح�ش������ارة عرفته������ا اأوروبة يف القرون 

�شباُن بعد  أ ما فعلَُه االإ أ�ش������وا الو�شطى. وكان ا

ندل�س، ه������و جمُعهم ملا  ا�ش������تيالئهم على االأ

تبق������ى من الكتِب واملخطوطاِت العربيِة التي 

�ش������لَمْت من النهِب واإيقاُدهم الناَر فيها. لقد 

اأحرَقْت يُد التع�ش������ِب مليوناً وخم�شَة اآالف 

كت������اب من الكت������ِب التي حَوْت عل������وَم عرِب 

ندل�ِس يف زمن نه�شِتهم الذي ا�شتمر زهاَء  االأ

ثمانيِة قرون.

العربي���ة  احل�س���ارة  انتق���ال  ط���رق 

ندل�سية اإىل الغرب: الأ

1- عندم������ا ملَع ا�ش������ُم الع������رِب يف الطِب 

دارِة، تهاف������َت عليه������م مل������وُك  والعل������وِم واالإ

طباَء  �شبانيِة املجاورِة، فعينوا االأ الدويالِت االإ

العرِب يف بالطهم اأطباَء ووزراَء وم�شت�شارين 

وكّتاباً، وهذا ما حدَث يف بر�شلونَة ول�شبونَة 

وبرغ�َس.

2- عندما هاج������َم املرابطوَن واملوحدوَن 

ندل�ِس، هاجَر كثريٌ من  من اأفريقيَة ب������الَد االأ

امل�ش������يحينَي املتعربنَي اإىل ق�شطالَة واأراغوَن 

واأرجون������َة، فكان������وا حملَة م�ش������اعِل الثقافة 

والعلِم العربيِّ اإىل تلك املدِن التي كانَْت حتَت 

�شباِن. حكِم االإ

أثناَء احلروِب امل�ش������تمرِة بني العرب  3- ا

امل�شلمنِي واأمراِء �شماِل اإ�شبانيا وقَع عدد من 

�شباِن،  مراِء االإ �رسى امل�شلمني يف قب�شِة االأ االأ

طباءُ والعلماءُ  �رسى االأ وكان من بنِي هوؤالِء االأ

الذي������َن لفتوا نظَر اآ�رسيه������م، فما لبَث بع�س 

�������رسى اأن حتوَل للعم������ل يف بالِط  ه������وؤالِء االأ

�شباِن. مراِء االإ االأ

4- لقد كانَْت مدن �ش������ماِل اإ�شبانيا على 

ندل�شيِة يف اجلنوب،  ات�ش������اٍل دائٍم باملدِن االأ

علمي������اً وجتارياً. ومن خالِل جباِل البريينيِه، 

وج������دِت احل�ش������ارةُ العربي������ُة طريَقه������ا اإىل 

الغرب.

5- عندما احتلَّ الفون�ُس ال�شاد�ُس طليطلَة 

�ش������نة 1085 م، �شاهم مَعُه يف ح�شار املدينة 

أملاٌن وفرن�شيوَن  ا وفر�ش������اٌن  اأمراءُ  واحتاللها 

واإيطالي������وَن، وما لبثُوا بعد فت������ح املديِنة اأن 

اندجموا ب�شكان املديِنة وراحوا يرتددوَن على 

أ�ش�شها املطراُن رميوُن  مدر�ش������ِة املدينِة التي ا

ملا حتتوِي������ه من كتب نفي�ش������ٍة اجتذبَْت اإليها 

وروبينَي من خمتلِف مدِن   الَف االأ فيم������ا بعُد اآ

اأوروبة.

6- وكما وقع اأ�رسى من امل�شلمنَي يف اأيدي 

�رسى  �ش������بان، فقد وق������ع األوف االأ مراء االإ االأ

ندل�ِس. وعندما  أم������راِء االأ وروبيني باأيدي ا االأ

�رسى اإىل ذويهم عادوا لينقلوا  ع������اَد هوؤالِء االأ
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وين�رسوا ما �شمعوهُ وتعلموهُ من العرب.

7- كان لتج������اِر ليوَن وجن������وةَ والبندقيِة 

وروبيِة  ونورمربَج دوُر الو�ش������يِط بنَي املدِن االأ

ندل�ش������يِة، فكانُوا خ������الَل ترحِالهم  واملدِن االأ

ينقل������وَن الب�ش������ائَع وينقلون العل������َم واملعرفَة 

العربية.

8- احت������ك مالينُي احلجاج امل�ش������يحينَي 

وروبي������نَي يف طريقه������م اإىل بي������ِت املقد�ِس  االأ

بالتجاِر العرِب واحلجاِج امل�شيحينَي القادمنَي 

ندل�ِس، كَما �شاهَم �شيُل الفر�شاِن  من �شماِل االأ

والتجاِر ورجاِل الديِن املتدفقني �ش������نوياً من  

أ�ش�ِس احل�شارِة  اأوروبة اإىل اإ�ش������بانيا يف نقِل ا

ندل�شيِة اإىل بالدهم. العربيِة االأ

ندل�س: مراكز الرتجمة يف الأ

ندل�ِس م�ش������دَر  لق������د كانَْت كلُّ م������دِن االأ

اإ�ش������عاٍع للعلم واملعرفة، �شواءٌ يف فرتِة احلكِم 

�شباِن.  أو بعَد �ش������قوِطها يف اأيدي االإ العربِي، ا

أ�شهر هذِه املدِن: ومن ا

طليطل���ُة: اأهُم مركٍز انتقلَْت منُه العلوُم 

الطبيُة العربيُة اإىل اأوروبة. وبلَغ هذا االنتقاُل 

�شباُن         عام 1085م  أوَجُه بعَد اأن احتلها االإ ا

�شالميِة  فاأ�شبَحْت على احلدوِد بني الدولِة االإ

ندل�ِس وبني الدولِة الن�رسانيِة يف �شائِر  يف االأ

ا�ش������بانيا. وكانَْت مدينًة جليلَة ال�ش������اأِن منُذ 

عهٍد بعيد، اإذ كانت عا�ش������مَة مملكِة القوِط 

الغربيني. ويف ع�������رِس ملوِك الطوائِف بلَغْت 

أي������دي ملوكها من بني ذي  مكانًة كربى على ا

النوِن اإىل اأن ا�شتوىل عليها الفون�ُس ال�شاد�ُس 

ملُك ق�شطالَة. 

أن�ش������اأ فيه������ا املط������راُن رمي������وُن )1125  ا

– 1151م( مدر�ش������ًة للرتجمة، وجنَحْت هذه 

املدر�ش������ُة جناحاً باهراً يف نقل اأمهاِت كتِب 

الطِب العربيِة اإىل اللغِة الالتينيِة 

قطلوني���ة: حتتل قطلوني������ُة اإىل جانب 

طليطلَة اأهميًة خا�شًة يف نقِل العلوِم العربيِة 

اإىل اأوروبة. ف�ش������عب هذه املدينِة كان �ش������عباً 

قوياً ن�ش������يطاً، اأوجد نه�شًة علميًة حم�شو�شًة 

فكاِر واملعارِف العربيِة اإىل  و�شاَهم يف نقل االأ

اأوروبة. وقد امتدَّ تاأثريُ القطلونينَي اإىل مدى 

بعيد داخَل فرن�ش������ا احلاليِة، وميكُن اأن يُقال 

اأن مونبلييِه كانت قطلونيَة الثقافِة ردحا من 

الزمن.

ولقد اأهم������ِل املوؤرخوَن النتائ������َج العلميَة 

التي و�ش������ل اإليها ال�ش������عُب القطلوينُّ والدوَر 

الهامَّ الذي لَعب������ُه يف نقل العلوم العربيِة اإىل 

  Vallicrosa الغ������رِب اإىل اأن قام فاليكروزا

 لتاري������ِخ العلوِم بن�رِس 
َّ
ع�ش������و املجمِع العاملي

كتاٍب �رسَح فيه الدوَر الهامَّ لهذِه املدينِة.
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بر�سلون���ة: تعترب بر�ش������لونُة من املراكِز 

ندل�ِس التي �شاهَمْت يف  العلميِة الهامِة يف االأ

ن�رِس الثقافِة العربيِة يف اأوروبة. 

دي���ر �سانت���ا ماريا: يقع ه������ذا الديُر يف 

�شمال �رسقي اإ�ش������بانيا يف مقاطعِة قطلونيَة 

أوَل مركٍز للرتجمِة يف اإ�ش������بانيا حيُث  ويعتربُ ا

ازدهَرْت فيه حرك������ة نقِل العلوِم العربيِة اإىل 

اللغ������ِة الالتينيِة يف منت�ش������ف القرِن العا�رِس 

امليالدي.

الت���ي  والكت���ب  املرتجم���ني  اأ�سه���ر 

ترجموها:

اإن املرتجم������نَي الذي������ن ترجم������وا الكتَب 

العربَي������ة اإىل الالتينيِة كانوا م������ن الديانتنِي 

امل�ش������يحيِة واليهوديِة. وقد ترجَم املرتجموُن 

اليهوُد عدداً من الكتب العربيِة اإىل العربيِة، 

حيث اهتمَّ املرتجموَن اليهوُد اهتماماً خا�شاً 

ألفها موؤلفوَن يهوٌد وال  بالكتِب العربيِة التي ا

�شيَّما كتِب مو�شى ابِن ميموَن.

وكذلك فاإنَّ الذين َعملوا بالرتجمِة كانوا 

جانِب الذين وفدوا  �ش������بان واالأ مزيجاً من االإ

اإىل ا�ش������بانيا لرتجمة اأمهات الكتب العربيِة 

اإىل لغاتهم ومن ثمَّ عادوا اإىل بالِدهم لت�شبح 

تلك الكتُب املرتجمُة كتَب الدرا�ش������ِة والتعليِم 

وروبي������ِة كم������ا ح�ش������َل يف  يف اجلامع������اِت االأ

اأك�شفورد ومونبلييه.

اأ�سهر املرتجمني:

 –  1114  ( الكرميون������������ي  ج���رياردو   -

1187 م(: 

أ�ش������هَر من  يعت������ربُ ج������رياردو الكرميوين ا

أ�ش������هَر من ترجم يف  ترج������َم يف طليطلَة، بل ا

�شِل، ولد يف  ا�ش������بانيا. وجرياردو اإيطايلُّ االأ

يطالي������ة وتويف يف طليطلَة.  بلدِة كرميونا االإ

أك������رث اإنتاج������اً م������ن جمي������ِع املرتجمنَي  كان ا

�ش������افِة  وروبي������نَي، ويعت������ربُ  بحقٍّ    – باالإ االأ

أ�شهِر  فريقي – من اأهمِّ وا اإىل ق�ش������طنطنَي االإ

وُل  أر�شلَُه فردريُك االأ املرتجمنَي من العربيِة. ا

اإىل طليطل������َة مبهمِة جلب كتاِب امِلَج�ْش������طي 

ِلبْطلَيمو�َس. واإذا كانت ترجمتُه للمج�ش������طي 

آياِت فخاِرِه، فاإنها  ّ اإحدى ا ٍ
عن اأ�ش������ٍل عربي

ال متثُل اإال جانباً �ش������غرياً من عمِلِه العظيِم 

أنُه  يف حقِل الرتجمِة، والذي زاَد يف اأهميتِه ا

 من املوؤلفنَي املعا�رسيَن له 
ٍ
ات�ش������َل بعدٍد هام

ندل�س. يف االأ

ويذك������ر جورج �ش������ارتون قائمًة ت�ش������تمُل 

على �ش������بعٍة وثالثنَي كتاباً ترجَمها جرياردو 

الكرميوين عن العربيِة. فِمْن اأهمِّ كتِب الطِبّ 

العربيِة التي ترَجَمها:

- كتاُب الكنا�ِس ليحيى بن �رسابيون.
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- املن�شوريُّ وغريه من كتب الرازي.

بي قا�شٍم الزهراوي. - كتاُب اجلراحِة الأ

- كتاُب القانوِن البن �شينا.

دويِة املفرِدة البِن وافد. - كتاُب االأ

- �رسح جالينو�س لعلي بن ر�شوان.

كما ترج������َم عدداً من كتِب الريا�ش������ياِت 

والفل������ِك والطبيعياِت وعل������م احليِل النجوِم، 

أر�شميد�َس  وترَجم عن العربيِة كتَب اإقليد�َس وا

أبولونيو�َس وبطليمو�َس. وا

- يوحنا ب���ن داوود ال�سبيلي ودومنجو 

جندي�سالفو:

�شبانيَة، فكان  كان يوحنا يتقُن العربيَة واالإ

يرتُج������م الكتَب العربيَة اإىل اللغة اال�ش������بانيِة 

ليت������وىل بعد ذل������ك دومنج������و جندي�ش������الفو 

ترجم������َة   Dumingo Gundisalvo
الرتجمِة اال�شبانية اإىل اللغِة الالتينية.

 
ُّ
اأول الكتب التي ترجمها يوحنا اال�شبيلي

�رساِر  ف�ش������ُل يف الطِبّ انتُِزَع من كتاب �رسِّ االأ

املن�شوب اإىل اأر�شطو، وقد متْت هذِه الرتجمُة 

يف العقِد الثاين من القرِن الثاين ع�رَس 1120 

– 1130م.
خرى التي ترجَمها: ومن الكتِب الأ

أو احمَد بِن  - �������رسُح عليِّ ب������ن ر�ش������وان ا

يو�ش������ف على كت������اب »الثمرِة« املن�ش������وِب اإىل 

بطليمو�س.

ن�شاِن من�شوبٌة  - ر�شالٌة يف حفِظ بدِن االإ

اإىل اأر�شطو.

- الف�شُل بنَي الروِح والنف�ِس لق�شطا بن 

لوقا البعلبكي.

- عنُي احلياة البن جبريول.

وغ������رَي ذلك م������ن كتب الفلك والفل�ش������فة 

واحل�شاب واجلرب.

:Ugo de Santala اأوغو دي �سانتال -

كاَن منجم������اً وعاملاً من علماِء ال�ش������نعِة، 

أ�شقِف طرزونَة  عمل حتَت اإ�رساِف مي�ش������يَل ا

يف ال�ش������مال الغربِي من �رسق�شطَة بني عامي 

1107 – 1119 م.

 Robert of �سا�س���رت  اأوف  روب���رت   -

: Chester

أقاَم يف ا�ش������بانيا من  �ش������ِل، ا انكليزيُّ االأ

عام 1141 – 1147 م، واأ�ش������بَح مطراناً يف 

أ�شهر الكتب التي  بامبلونه عام 1143 م. من ا

ترجمها جرب اخلوارزمي.

 Alfred de �سارا�سي���ل  دي  األفري���د   -

: Sarashel

ر�شطاطال�َس  ترجم كتاُب النباِت املنحوَل الأ

واملن�شوَب اإىل نيقوالو�َس دام�شكينو�َس والذي 

ترجمُه حننُي بُن اإ�شحاَق اإىل العربيِة.

: Armengaud اأرمنجو -

ترجم كتاَب جالينو�َس الذي يحمل عنواَن 
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ن�ش������اُن على ذنوبِه وعيوبِه«.  »كيف يتعرُف االإ

وال������ذي ترجَمُه توما الّرهاوي وراجَعُه حننُي 

بُن اإ�ش������حاَق. وترجم كتاباً يف تدبري ال�شحِة 

، وكت������اَب  خ������الِق املنح������وِل جلالينو�������سَ واالأ

رجوزِة البن �ش������ينا مع �رسِحها البن ر�شٍد،  االأ

وكتابني ملو�شى بن ميمون.

 Giovani du كاب���وا  دو  جيوف���اين   -

: Capua

�شِل ترَجم اإىل الالتينية كتَاب  اإيطايلُّ االأ

غذيِة، وكتاَب التي�شرِي  مو�شى بن ميموَن يف االأ

البِن زهٍر.

 Simon di جينوف���ا  دي  �سيم���ون   -

: Genova

أي�ش������اً ترجَم جزءاً من  �ش������ِل ا ايطايل االأ

بي قا�شٍم الزهراوي. كتاِب الت�رسيِف الأ

:Raimondo املطران رميون -

أ�ش�������س مدر�ش������ًة للرتجمة يف طليطلَة و  ا

أ�شقفاً لطليطلَة وكبرَي م�شت�شاري  كان رميوُن ا

أيامِه وبعَد وفاتِه �ش������ار  ملوك ق�ش������طالَة يف ا

على نهِج خلفائه مطارنة طليطلَة فا�شتمرت 

بذلَك حركُة الرتجمِة يف مدينِة طليطلَة اأكرَث 

من قرٍن.

 Domingo غون�سالف���و  دومنج���و   -

: Gonsalvo

تويف عام 1180 وبرز ن�شاُطُه بنَي عامي 

أ�ش������هر املرتجمنَي  1130 -1170 م ويَُعدُّ من ا

يف الع�رس الو�شيط من العربيِة اإىل الالتينيِة 

عن طريق اال�ش������بانيِة وعلى ه������ذِه الطريقِة 

ترَجم كتباً للفارابي والغزايل، و�ش������اَعُده يف 

الرتجمِة خواُن بُن داووَد .

وعلى الرغِم من انح�ش������اِر الظل العربيِّ 

ندل�ِس فقد �ش������عى بع�ُس  �ش������الميِّ عن االأ االإ

�ش������باِن اإىل االحتفاظ مب������ا خلَفُه  املل������وك االإ

ِن  آثاٍر ح�ش������اريٍة ظلَّ������ْت حتى االآ العرُب من ا

امل�ش������دَر الكبري للحركِة ال�شياحيِة املوجودِة 

أنها كانَْت قبلِة  �ش������افِة اإىل ا يف ا�ش������بانيا، باالإ

العامِل الغربيِّ لتح�شيِل العلِم واملعرفِة.

الرتجمة يف �سقلية

بي�������سِ  �ش������قليُة، جزي������رةٌ يف البح������ِر االأ

املتو�ِشط، تقُع جنوَب ايطاليا وقبالَة ال�شاحِل 

أوَل َمْن نزَل  ، عا�شمتُها بالرمو. كان ا التون�شيِّ

غالبُة  فيها م������ن العرب، اأمراءُ الق������ريواِن االأ

وذلك يف عاِم 827م، وبعَد ذلك ا�شتولوا على 

بالرمو عام 831م وعلى م�ش������ينا عام 842م 

واأخرياً اأمتوا اال�شتيالَء على اجلزيرِة باأكمِلها 

 العرُب فيه������ا حتى عاِم 
َ
ع������ام 878م وبق������ي

مري  1092م حنَي ا�ش������توىل عل������ى اجلزيرةَ االأ

النورماندي روجر بن تانكريد.

أثناَء وج������وِد العرب فيها  كانت �ش������قليُة ا

�شالميِة،  مركزاً من مراكِز احل�شارِة العربيِة االإ
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أوَل مدر�ش������ٍة  حيث اأقاموا يف مدينِة بالرمو ا

للطب يف اأوروبة. وعندما انتقلَِت ال�ش������لطُة 

واحلك������ُم اإىل املل������وِك النورماندي������نَي بقَيْت 

�شقليُة مركزاً النت�شاِر للعلوِم العربيِة باجتاِه 

أْي باجتاِه ايطاليا. ومما �شاَعد يف  ال�شماِل، ا

�ش������الميِة، احرتاُم  انت�ش������ار العلوِم العربيِة االإ

وتقدي������ُر امللوِك النورماندي������نَي للعلِم العربيِّ 

، فحافظوا عليِه واأكرموا العلماَء  �ش������الميِّ االإ

الع������رَب وامل�ش������لمنَي، وجعلوهم م�شت�ش������اريَن 

أ�شهِر هوؤالِء امللوِك  ووزراَء واأطباَء لهم. ومن ا

فردريُك الثاين.

فردريك الثاين:

يُعتربُ امللُك النورماندي روجُر الثاين من 

أواِئل املل������وِك النورماندي������نَي الذين اهتموا  ا

بالعلوِم العربي������ِة والعلماِء العرب، فهو الذي 

 )1100-1166م( اإىل 
َّ
دري�شي دعا ال�رسيَف االإ

زيارة بالرمو �ش������نة 1154م حيُث قاَم هناك 

بتاأليِف كتاِبه امل�ش������هوِر ))نزهِة امل�ش������تاق يف 

فاق(( وو�شَع م�شوراً للعامل وللفلِك  اخرتاق االآ

من الف�شة.

الث������اين  فردري������َك  مرباط������وَر  االإ نَّ 
أ ا اإال 

أك������رَث َم������ن اهتمَّ  )1194- 1250 م( يُعت������ربُ ا

أوَج  بالعل������وِم العربيِة ويف عهِدِه بلَغْت بالرمو ا

أ�ش������مى درجاِت تقدِمها، وكان  ح�ش������ارِتها وا

مرباطوُر نف�ش������ُه يرتدي و�ش������احاً مو�ش������ًى  االإ

بنقو�ٍس عربيٍة وعليه كتاباٌت باللغِة العربيِة.

أثنِاء ا�ش������رتاِكِه يف احلملِة ال�شاد�شِة  ويف ا

أثَ������ر اإىل مدًى كبرٍي  من احلروِب ال�ش������ليبية تا

. فقد كاَن يرى علوَم الغرِب  بال�������رسِق العربيِّ

عاجزًة عن �ش������فاِء غليلِه وتطلعِه نَحو العلم 

واملعرفة، وهذا ما دفَعُه اإىل توجيِه كثرٍي من 

�ش������ئلِة العلميِة اإىل العلماِء العرِب يف يافا.  االأ

ومل يتمالَ������ْك اإاّل اأن يقول- حنَي ح�رَسهُ املوُت 

أبق������ى يف ال�رسِق  – بحنني بال������غ »متنيُْت اأن ا
بِد«. اإىل االأ

لق������د �ش������غَل فردري������ُك نف�َش������ه مبراجعِة 

ترجم������اِت الكت������ِب العربي������ِة حت������ى وهو يف 

مع�ش������كرِه اأو يف حروبِه. ويُعتربُ نتيجًة لتاأثرِه 

أ�شاً ل�شل�شلٍة من العلماء الذيَن  بالعلِم العربيِّ را

نبذوا خرافاِت الع�ش������وِر الو�ش������طى وقادوا 

وروبيَة احلديثَة، اأمثاِل األربتو�س  النه�ش������َة االأ

ماجنو�س )الكبري( )1206-1280 م(، وروجر 

باكون )1220-1292 م( وليوناردو دافن�شي 

)1452-1519 م( وفرن�شي�س بايكون )1561-

1626 م( وجاليلو )1564-1642م(

اإن ح�ش������ارةَ الغرِب ولدْت يف �ش������قليَة، 

طباءُ امل�رسف������وَن على والدِتها عرباً،  وكاَن االأ

ويف اإمرباطوري������ِة فريدري������َك الث������اين التقى 

 بالفكر الغربِي ونتج عن ذلَك 
ُ
الفك������ر العربي
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اللقاِء نظرةٌ جديدةُ للعلوِم العربيِة الطبيعيِة 

أ�شا�ُشها التجربُة و اخلربةُ.  ا

�سقلي��������������������ة  املرتجم���ني يف  اأ�س������������ه���ر 

وترجماتهم: 

- مي�سيل �سكوت: 

أ�شهر املرتجمنَي الذيَن ترجموا  يعتربُ من ا

مرباط������وِر فريدريَك الث������اين. كان منجماً  لالإ

ندل�������سِ جزءاً من  ومرتجم������اً، اأم�ش������ى يف االأ

حياِتِه حي������ُث كاَن يف طليطلَة عام 1217 م، 

وذلك قبَل ا�شتقراِرِه يف �شقليَة.

ر�ش������طو من  ترجم كتاَب تاريِخ احليوان الأ

العربيِة يف ع�������رسِة اأج������زاٍء، وخمت�رَس كتاِب 

احليواِن البن �شينا وكتِب مو�شى ابِن ميموَن، 

وكت������اَب الفلك للبطروج������ي، وهو الذي نقل 

نظرياِت هذا الكتاِب اإىل العامِل الغربي.

- مو�سى البالرمي:

ول )1266- أياَم حكِم �ش������ارل االأ عا�������س ا

1285 م(، م������ن ترجماِت������ه املعروف������ِة كتاُب 

بقراَط. اأمرا�ِس اخليِل املن�شوِب الأ

- فرج بن �سليم )�سامل(: 

أي�ش������اً مو�ش������ى فرخي، عمل يف  ويدعى ا

خدمة امللِك كارلو داجنيو.

ترجم كت������اَب احلاوي لل������رازي والكتاَب 

املن�ش������وَب جلالنو�������سَ من ترجم������ِة حننَي بن 

اإ�ش������حاَق، وتق������ومَي ابِن جزل������ه وجراحَة ابِن 

ما�شويَة 

- مو�سى بانورمتيان:

أبقراَط يف  ترج������َم من العربي������ِة كت������اَب ا

. الطِب البيطريِّ

مري اأوجني: - الأ

   Optique ترج������م كت������اب الب�رسي������اِت

، وتُعتربُ  لبطليمو�َس عن ن�سٍّ عربيٍّ منقو�سٍ

هذِه الرتجمُة من الرتجماِت الهامِة.

- األدو براندينو:

أل������َف براندينو كتاب������اً باللغ������ِة الالتينيِة  ا

أه������داهُ اإىل مل������ِك �ش������قليَة ع������ام 1234 م.  وا

وامله������ُم يف ه������ذا الكتاِب هو كونُ������ُه مطبوعاً 

وُل  متاماً بطابِع الطِب العربِي. فالف�ش������ُل االأ

والثاين مبنياِن على طِب ابِن �شينا وابِن عبا�س 

 
ٌّ
وحننَي ابِن اإ�شحاَق، والف�ش������ُل الثالُث مبني

، اأما الف�ش������ُل  �رسائيليِّ على كتب اإ�ش������حاُق االإ

الرابُع فمقتب�ٌس عن الرازي. ولقد انت�رَس هذا 

الكتاب انت�شاراً وا�شعاً وتُْرِجَم اإىل الفرن�شيِة، 

وظه������ر له يف القرِن التا�ش������َع ع�رَس ترجمتاِن 

باللغِة االيطالية.

- تيودور:

 ول������َد يف اأنطاكيَة، 
ٍ

عاملٌ من اأ�ش������ٍل عربي

وتلق������ى تعليَم������ُه على ي������ِد كماِل اب������ِن يون�َس 

يف املو�ش������ِل فربَع يف عل������وِم الطبِّ والفلِك و 
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الريا�ش������ياِت و الفل�ش������فِة، وملا تويف مي�شيل 

�شكوت م�شت�ش������اُر القي�رِس، خلفُه تيودوُر يف 

من�شِبِه، فاأ�شبَح م�شت�ش������اَر القي�رِس وطبيبه 

اخلا�سَّ وطبيَب رجاِل البالِط، ي�ش������نُع لهم 

�رسبَة. دويَة واحلبوَب واالأ االأ

مون���ت  ودي���ر  �سالرين���و  يف  الرتجم���ة 

كا�سينو

تعترب مدينُة �ش������الرينو ومدر�شتُها الطبيُة 

وروبيِة التي تبنَِت  أوِل املراك������ِز االأ م������ن اأهمِّ وا

ُه اإىل   بل قاَمْت عليِه وراَحْت ت�شعُّ
َّ
العلَم العربي

اأوروبة. فاإىل هذِه املدينِة هاجَر ق�ش������طنطنُي 

 قادماً من تون�َس وا�ش������تقرَّ فيها يف 
ُّ
فريقي االإ

مِر ثمَّ ما لب������َث اأن اعتكَف يف دير  ب������ادِئ االأ

أمه������اِت الكتِب  مونت كا�ش������ينو وراَح يرتجُم ا

العربي������ِة الت������ي اأح�رَسه������ا معُه م������ن تون�َس 

و�ش������ورية والعراِق وم�رَس. وبف�شِل ترجماِتِه 

غَدْت مدر�شُة �ش������الرينو الطبية اأهمَّ مدار�ِس 

الطبِّ يف اأوروبة.

دير مونت كا�سينو : 

ديرِة  أ�شهِر االأ يُعترَبُ ديُر مونت كا�شينو من ا

أ�ّش�َش������ُه يف القرِن  التي ظَه������رْت يف اأوروبة. ا

ال�ش������اد�ِس الراه������ُب بندكتو�ُس النور�ش������ياين 

Bendiket Von Nursia  يف اجلب������اِل 
الواقع������ِة عل������ى مقرب������ٍة من ناب������ويل جنوَب 

باء البندكتينَي  أن�شاأَ فيِه جمعيَة االآ ايطاليا، وا

التي �ش������مت يف �شفوفها علماَء بارزيَن امتدَّ 

تاأثريُهم اإىل نهايِة القرِن الثاين ع�رَس . 

وما اأطلَّ ع�رسُ تيودرو�َس الكبرِي )455- 

526م( مل������ِك الق������وط الغربي������نَي، حتى اأمَر 

رَف َعنُْه  م�شت�شاَرهُ ووزيَرهُ كا�شيودور، الذي ُع

كادميياِت يف روما وجنوِب  اهتماُمُه ببناِء االأ

ايطاليا، بتحويِل دير مونت كا�شينو اإىل مركٍز 

ع�شاِب الطبيِة ودرا�شِة  للعناية بالنباتاِت واالأ

������ها العالجي������ِة وحت�ش������رِي بع�������سِ  خ�شاِئ�شِ

العالجاِت منها.

أ�شهِر املرتجمنَي يف دير مونت كا�شينو  من ا

آتو، ويوحنا   وتالميُذه ا
ُّ
فريقي ق�ش������طنطنُي االإ

الفا�شي، وبارتولومو�س.

مدر�سة �سالرنو الطبية: 

أ�ِس خليٍج يحمل  تقُع مدينة �شالرنو على را

ا�شَمها على بعد 30 كم جنوَب نابويل، وفيها 

ن�شاأَْت اأقدُم مدر�ش������ٍة طبيٍة دّر�َشْت وتاأ�ش�َشْت 

على العلوِم العربيِة املرتجمِة. ويرجُع الف�شُل 

أربعِة رجاٍل  يف تاأ�ش������ي�ِس هذِه املدر�ش������ة اإىل ا

.
ٌّ
اأحُدُهْم عربي

ا كانَْت مدر�شُة  ويقول ول ديورانت: »ُرمبَّ

�ش������الرنو قائمًة يف اأح�ش������ِن املواق������ِع..  وكاَن 

طباءُ اليوناُن والالتنُي وامل�شلموَن واليهوُد  االأ

يعلم������وَن ويتعلم������وَن فيها« وُذك������َر يف دائرِة 

املع������ارِف الربيطانيِة ».. اإن اأهميَة �ش������الرنو 
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التاريخي������َة تتمركُز حوَل مدر�ش������ِتها الطبيِة، 

أربعِة   على ا
ُّ
تلَك التي بُن������ي هيكلُها العلم������ي

اأعمدٍة م������ن الثقافاِت، هي الثقافُة الالتينيُة 

العربيُة،  والثقاف������ُة  غريقي������ُة،  االإ والثقاف������ُة 

والثقافُة العربيُة«.

لقد رحَب������ْت اأوروبة بالعلِم العربيِّ اأجمَل 

أَْت فيِه  أَْت فيِه احلقيقَة ورا نه������ا را ترحيٍب، الأ

ال�ش������يَء الذي كانَْت تفتقُر اإليِه وتبحُث عنُه، 

وروبينَي يُهرعوَن  وال غرَو اأن نرى العلماءُ االأ

، واأن نرى  اإىل �ش������الرنو لتعلِم الط������بِّ العربيِّ

م������راِء والنب������الِء وامللوِك  املر�ش������ى م������ن االأ

يق�شدوَن �شالرنو للتداوي والعالِج.

تقول زيغريد هونكه: »�شحيٌح اأن اكت�شاَف 

طباِء  الرتاِث الروماينِّ ال�ش������ئِيل بف�ش������ِل االأ

أثاَر  وروبي������نَي، وا ال�ش������الرنيني ق������د اأده�َس االأ

�ش������عاَع  �ش������جًة يف القروِن اخلوايل، ولكنَّ االإ

أ بال�ش������طوِع منطلقاً من  العظي������َم الذي ب������دا

منطقِة �شالرنو بالذاِت حوايل ال�شنِة ال�شبعنِي 

أو الثماننَي من القرن احلادي ع�رَس، وال�شهرةَ  ا

اخلالدةَ التي تدفقْت من �شالرنو لتلَف العاملَ 

آنذاَك، مل يكونا ثمرةَ النبتِة الرومانيِة اأو  لفاً ا

غريقيِة يف اأر�ِس �شالرنو اخل�شبِة، بل كانا  االإ

ثمرةَ تراٍث عربيٍّ �رسٍْف حاوَل املتع�ش������بوَن 

طم�َس اأ�ش������وِلِه العربيِة ولكن دوَن جدوى. اإذ 

من باإمكانه اأن يحجَب نوَر احلقيقة؟!«.   

لقد كانَْت مدر�شُة �شالرنو مدر�شًة للطِب 

طباِء  وللرتجمِة ففيها ا�ش������تُهر عدٍد م������ن االأ

أ�ش������هَر هوؤالِء  الع������رِب وااليطالي������نَي، اإال اأن ا

 
َّ
فريقي طباِء واملرتجمنَي كاَن ق�شطنطنَي االإ االأ

بال منازٍع.

فريقي )1020-1087  م( ق�سطنطني الإ

فريقي �شخ�شيٌة تون�شيُة  ق�ش������طنطنُي االإ

فريقِي ن�شبًة   باالإ
َ
من مدينِة قرطاجنَة، ُدعي

اإىل اإفريقية، وهو اال�ش������ُم ال������ذي كاَن يطلُق 

ياِم. على تون�َس يف تلَك االأ

فريقِي بهالٍة  اأُحيط ا�شُم ق�ش������طنطنَي االإ

جالِل واملجِد خالَل القروِن الو�شطى  من االإ

أنح������اِء اأوروبة وخا�ش������ًة يف فرن�ش������ا  يف كل ا

وايطاليا وذلَك بف�شِل ترجمِتِه للكتب العربيِة 

الطبيِة الهامِة.

لقد توىل البحَث والكتابَة عن ق�شطنطنَي 

كث������ريٌ من املوؤرخني االيطالينَي والفرن�ش������ينَي 

مل������اِن، يف ح������نَي بق������ي جمهوالً م������ن ِقَبِل  واالأ

نه ق�ش������ى معظَم حياِتِه،  املوؤرخنَي العرِب الأ

وكامَل حياِت������ِه العلميِة خارَج الوطِن العربِي، 

وكتَب وعلّم باللغِة الالتينيِة.

ول������د ق�ش������طنطنُي كما ذكرن������ا يف مدينِة 

قرطاجن������َة عام 1020 م وهن������اَك من يقوُل: 
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اإن والدت������ه كانَْت ع������ام 1015م. اإال اأن وفاتَُه 

أنَّها كانَ������ْت عاَم 1087م يف ديِر مونت  متفٌق ا

كا�شينو. 

وم������ن الثاب������ِت تاريخياً اأن ق�ش������طنطنَي 

اأم�ش������ى ن�ش������َف عمِرِه يف ترحاٍل دائٍم، فقْد 

عم������َل بالتجارة وال �ش������يما جت������ارِة العقاقرِي 

دويِة، فاحتكَّ بالط������ِب العربِي  احتكاكاً  واالأ

أ�شاطيِنِه يف بغداَد وحلَب  مبا�رساً و�شمَع عن ا

و اأنطاكيَة والقاهرِة.

ويُذكُر كارل �ش������يدهوف اأن ق�ش������طنطنَي 

أوَل مرٍة اإىل اإيطاليا ب�شفِتِه تاجراً قادماً  نزَح ا

أَ  من �شقليَة، وهناَك اأ�ش������يَب مبر�سٍ فالتجا

مرِي غوزولف Gusolf الذي  اإىل �ش������قيِق االأ

كاَن طبيب������اً، وتوىل الرتجم������َة بينهما طبيٌب 

اآخُر ا�شطحَبُه ق�ش������طنطنُي مَعُه من �شقليَة 

 ،Abbas Curiat يدعى عبا�������سَ الكرياتي

والحظ ق�شطنطنُي اأن الطبيَب مل ي�شاألُْه حنَي 

أنه كاَن قليَل اخلربِة،  فح�َشُه عن القارورِة، وا

واأن الطبَّ يف اإيطاليا يقت�رسُ على معلوماٍت 

تطبيقيٍة ب�ش������يطٍة، وملا �شاأَل فيما اإذا كاَن يف 

�شالرنو موؤلفاٌت طبيُة، اأجيَب بالنفِي، عندئٍذ 

اأدرَك ق�ش������طنطنُي كِم الفرُق �شا�شٌع بنَي طِب 

الفرجنِة وطِب العرِب.

عندئ������ٍذ رجَع ق�ش������طنطنُي اإىل قرطاجنَة 

وا�ش������تغل بالطِب ثالَث �ش������نواٍت، و�شافَر اإىل 

م�������رَس ودخ������َل مدار�َس الطِب فيه������ا.. وبعَد 

�شننَي عاَد اإىل �شالرنو وهو يحمُل العديًد من 

، ولكنَُّه وهَو يف الطريِق  كتِب الطبِّ العرب������يِّ

اإىل �ش������الرنو، وعندما كانَِت ال�ش������فينُة التي 

  Lucanie أماِم �شاحِل لوكاين لُه متُر من ا تقُّ

�شماَل خليج بوليكا�شرتوPolicastro  هبَّْت 

زوبعٌة يف البحِر فاأ�شيَبْت بع�ُس املخطوطاِت 

بالتلِف، و�ش������اَع م������ن كتِب علِي ب������ِن عبا�ٍس 

ما َقبْ������َل الكتاِب الرابع. وعندما و�ش������ل اإىل 

�ش������الرنو، اعتنَق الديانَة امل�ش������يحيَة وانتحَل 

لنف�ش������ِه ا�ش������َم ق�شطنطني، فاأ�ش������بَح معروفاً 

بهذا اال�ش������ِم، ومل������ا كاَن قادماً م������ن اأفريقية 

، وما لبَث اأن تعلَم الالتينيَة  فريقيِّ لُق������ب باالأ

 العربيُة 
َ
فاأ�ش������بَح خبرياً بث������الِث لغاٍت ه������ي

والالتينيُة واليونانية. وقد اأعجَب بعلمِه دوُق 

 Robert ش������الرنو املدعوُّ روبرت جي�ش������كار�

Guiscar  فعين������ُه �ش������كرترياً ل������ُه. ولكن ما 
مراِء يف  لبَث ق�ش������طنطنُي اأن هجَر خدمَة االأ

�شالرنو، وق�شَد ديَر مونت كا�شينو فاعتكَف 

فيِه ليرتجَم كتَب الطِب العربِي وليعالَج َعِليَة 

القوِم حنَي مير�ش������وَن، وهَو الذي قاَم بعالِج 

الباب������ا غريغوريو�س ال�ش������ابع عندما حلَّ به 

املر�ُس.

أِ  �شِل واملن�شا  االأ
َّ
لقد كاَن ق�شطنطنُي عربي

لذلَك كانِت اللغُة الالتيني������ُة التي يكتُب بها 
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نَّ الرتجماِت 
أ لغ������ًة ركيكًة، بل ميكُن الق������وُل ا

َ اإال تف�ش������رياٌت 
الت������ي كتَبها بالالتينيِة ما هي

قريب������ٌة جداً م������ن الن�ِس العرب������ِي. فالكتاُب 

 لعلِي ب������ِن عبا�ٍس مل يرُتج������ْم فعاًل اإال 
ُّ
امللك������ي

من ِقَبِل �ش������تيفاَن البي������زي. وقد ظلَّ العلماءُ 

 من 
َ
يفرت�شوَن اأن بع�َس كتِب ق�شطنطنَي هي

أنَُّه  ألِيِفِه، وقد �شاعَدُهْم على هذا االعتقاِد ا تا

أنها  كان يق������دُم كثرياً من كتبِه دوَن اأن ي�رسَح ا

مرتجمٌة عن العربيِة، اإىل اأن متَّ الك�شُف عن 

�شوِل العربيِة لتلك الكتِب. االأ

خط������اِء ال�ش������ائعِة الت������ي ارتكبها  من االأ

أن������ُه اأهمَل كلَّ ما  ق�ش������طنطنُي يف ترجماتٍه ا

أو  َع�������رُسَ علي������ِه ترجمتُُه، وح������ذف كلَّ كلمٍة ا

 ،
ٌ
نَّ اأ�ش������َل الكت������اِب عربي

أ اإ�ش������ارٍة تدلُّ على ا

طباِء العرِب يف حنَي  أ�ش������ماِء االأ فاأغفَل ذكَر ا

ا يكوُن َفَعَل  طباِء اليونانينَي، ورمبَّ ذكَر ا�شَم االأ

أكرَث اأهميًة  أكرَث رواجاً وا ذلَك لت�ش������بَح  كتبُُه ا

يف وقٍت َكانْت في������ِه اأوروبة تهتمُّ بكلِّ ما هَو 

.
ٌّ
ٌّ اإ�شالمي

يوناينٌّ وحتارُب كلَّ ما هَو عربي

اأه���م الكتب الت���ي ترجمه���ا ق�سطنطني 

فريقي: الأ

ترجم ق�شطنطنُي عدداً كبرياً من الكتِب 

العربي������ِة، والكت������ِب اليوناني������ِة املرتجمِة اإىل 

ُر  العربيِة م������ن ِقَبِل الرتاجمِة الع������رِب، ويُقدَّ

أو اأ�رسَف على  جمموُع الكتِب الت������ي ترجَمها ا

أربعنَي كتاباً. ترجمِتها نحَو ا

م������ن اأهم هذِه الكتِب: زاُد امل�ش������افِر البن 

اجل������زار وكت������اُب الع�رِس مق������االٍت حلنني بن 

 يف البوِل 
َّ
�رسائيلي اإ�شحاَق وكتب اإ�ش������حاَق االإ

دويِة  واحلمي������اِت واحلميِة عن الطع������اِم واالأ

 لعل������ِي ابِن عبا�ٍس 
ُّ
املفردِة، والكت������اُب امللكي

الذي ترجَمُه حتَت ا�ش������م Pentagni، وقد 

قاَم من بعِدِه تلميُذهُ يوحنا الفا�ش������ي برتجمِة 

. ومن  ج������زاِء املفقودِة من الكت������اِب امللكيِّ االأ

�ش������ِل اليون������اينِّ ترجَم كتاَب  الكت������ِب ذاِت االأ

منهاِج الطبِّ جلالينو�َس و�ش������ماهُ ال�ش������ناعَة 

الك������ربى Magna Techni، وكتاُب مدخِل 

بقراط، وهَو جمموُع ر�شائَل ي�شحبُها  الفِن الأ

�رسٌح جلالينو�َس و�ش������ماهُ ال�شناعُة ال�شغرى 

Micro Techni. واإليه يرجُع الف�ش������ُل يف 
اإظهاِر كتاٍب عن القبالة يعرُف ب� »الرتوتوال« 

ن�ش������بًة اإىل قابل������ٍة ماهرٍة تدع������ى ) تروث ( 

ا�شتعانَْت بو�شِع كتاِبها مبا حواهُ كتاب كامِل 

ال�شناعِة عن القبالِة.

فريقي :  تالميذ ق�سطنطني الأ

كان لق�شطنطني ثالثة تالميذ ي�شاعدونه 

يف ترجمِت������ِهِِ و�ش������بِطها، وكان اأح������ُد هوؤالِء 

خ������راِن اأوروبياِن. هوؤالِء  التالميِذ عربياً واالآ

التالميُذ هم:
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 كاَن يدعى 
ٌّ
- يوحنا الفا�سي: �شابٌّ عربي

أنقَذهُ ق�شطنطنُي من الفقِر  يحيى بن عقلة، ا

وقّربَُه اإليِه، فاعتنَق امل�ش������يحيَة ودعا نف�َش������ُه 

 ،Johannes Afflatius يوحنا اأفالتيو�س

أو يوحنا الفا�ش������ي، واأ�شبَح طبيباً �شهرياً بعَد  ا

وفاِة ق�شطنطنَي.

آتو Atto: كان يتقُن العربيَة فا�شتعان  - ا

ب������ه ق�ش������طنطنُي ل�ش������بِط الناحي������ِة العلميِة 

يف ترجمات������ٍه، واأ�ش������بَح فيم������ا بَْع������ُد طبيَب 

.Agnes مرباطورِة اأغنا�َس االإ

- بارتولومو����ض Batolomous : نقل 

ملانيِة الف�شحى  ملانيِة العاميِة واالأ اإىل اللغة االأ

أ�ش������تاِذِه الذي ترجَمُه عن  والدامنركيِة كتاَب ا

 بِن عبا�ٍس.
ُّ
علي

نَّ 
أ وخال�ش������ُة القوِل عن ق�شطنطنَي هَو ا

بع�َس املوؤرخنَي اعترَبهُ منتحاًل ملوؤلفاِت غرِيِه 

عندما اأغفَل ا�شَم املوؤلفنَي العرِب الذيَن ترجَم 

كتَبُهْم وهن������اَك فئٌة من املوؤرخنَي ي�ش������يدوَن 

وروبينَي عل������ى النتاِج  نُه اأطلَ������َع االأ بذك������ِرِه الأ

 من 
َّ
وروبي أيقَظ الطبَّ االأ ، وا الطبيِّ العرب������يِّ

�ش������كوِنِه وغفوِتِه وكاَن عاماًل هاماً يف تقدِم 

الطِب الغربيِّ بعَد ذلَك.

َن من  وختاماً لئ������ن كاَن العرُب ينهلوَن االآ

مع������نِي العلوم الغربِيِة، فاإن ما ينهلونَُه ما هو 

 قدمٍي يف ذمِة الغرِب. 
ٍ

اإال ت�شديٌد لديٍن عربي

واإنَّ ما يج������ري يف العامِل العرب������يِّ حالياً من 

حماوالِت اللحاِق بالتقدِم الغربيِّ لهو �ش������بيٌه 

– واإىل مدًى بعيٍد – مبا كاَن يجري يف ع�رِس 
 غربيِّ نحَو العلِم 

ٍ
وروبيِة من َجْري النه�شِة االأ

العربيِّ املتطوِر يف ذلك الع�رِس.

اأهم امل�صادر واملراجع:

آداب ال�س���يدلة – الطبعة الثاني���ة – مطبعة طربني  الباب���ا، حمم���د زه���ري: 19�9 – تاري���خ وت�رشيع ا  -1

– دم�سق �سورية – 2�4 �سفحة.

حتي، فيليب واآخرون: 19�0 – تاريخ العرب – الطبعة ال�ساد�سة – دار القلم – دم�سق، بريوت – �03   -2

�سفحة.

خ���وري، مي�س���يل: 19�3 – كت���اب التي�س���ري يف املداواة والتدب���ري – املنظمة العربي���ة للثقافة والعلوم   -3

– ��� �سفحة.

دارة الثقافية يف جامعة الدول العربية �2 جزءًا يف 13 جملدًا. ديورانت، ول: ق�سة احل�سارة – االإ  -4

�سارتون، جورج: ��19 – تاريخ العلم – دار املعارف مب�رش، 3 اأجزاء.  -�
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¥µ

آدابه واأعالمه – جامعة حلب. ال�سطي، اأحمد �سوكت: 19�2 – تاريخ الطب وا  -�

نباء يف طبقات  موف���ق الدي���ن اأحمد بن قا�س���م اخلزرج���ي: املعروف بابن اأبي اأ�س���يبعة -  عي���ون االأ  -�

طباء – بريوت – ��19 – ج 3 االأ

8- Brockelmann C. 1949 – Geschichte der Arabischen Litterature Zweiter band، Leiden، 

Brill، 686 P.

9-  Leclerc، Le`d Lucien، 1980 – Histoire de la Medecine ، Arabe par le Ministere des 

Habous et des Affaires Islamiques Royaume du Maroc- Rabat، 2 Vols. 



الكلمة الفاعلة

12� ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

� 1 �

أدّله على قوة الطبع والقدرة على �ش������وغ  لع������لَّ اأروع ما يف بيان العرب، وا

آداباً  الكالم املوؤثر، واال�شتجابة له، وقع اأكرثه يف َخطابتهم، فلهذا اختاروا لها ا

������وا عليها يف كتبهم، مثل و�شوح الفكرة يف ذهن اخلطيب، وربطها بواقع  ن�شّ

قوى، مع ا�شتقامة  �شعف اإىل احلد االأ امل�شتمعني، والتدرج باحلجة من احلد االأ

املنطق، واحلر�س على وحدة  املو�ش������وع ومتا�شك اأجزائه، وحتا�شي التطويل 

ثارة العاطفية يف غري مبالغة،  فيه، والرتكي������ز الدائم على حموره، ومراعاة االإ

اأديب وناقد واأ�ستاذ جامعي �سوري.

العمل الفني: الفنان �سعد يكن.

❁

˜

الكلمــــــة الفاعلــــــــة

❁❁

�شرت �شرت  د. عبد الكرمي الد. عبد الكرمي الأ
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واال�شتعانة بعن�رس الت�شوير لتج�شيد الفكرة 

ح�شا�س. و�شياغة الكالم �شياغة �شهلة  أو االإ ا

ن الكالم امل�شموع ال تتماله العني  وا�شحة، الأ

مثل الكالم املقروء.

أيهم اإذن تتطلب موهبة  فاخَلطاب������ة يف را

خا�ش������ة تختلف، يف جوهره������ا، عن موهبة 

الكتاب������ة. ومقيا�������س النجاح فيه������ا يكون يف 

أث������ري يف اجلمه������ور املخاَطب، ويف  عم������ق التا

أوا  قناع وتن�ش������يط احلاف������ز. ولهذا را قوة االإ

أنه البد اأن تتوافر للخطيب �شفات ذكروها  ا

أي�ش������اً، مثل رباط������ة اجلاأ�س يف  يف كتبه������م ا

مواجهة اجلمهور، و�شكون اجلوارح، وتنا�شق 

احلركات. والتم�شك باأدب اخلطاب، وح�شن 

لقاء، وو�ش������وح املنطق، و�ش������المة خمارج  االإ

احل������روف، وجهارة ال�ش������وت يف غري تقعر، 

أوا اأن  وح�ش������ن الهيئة مبا ينا�ش������ب املقام. ورا

يخُطب اخلطيب وهو قائم حتى ميالأ العيون 

ال�شاخ�شة اإليه.

� 2 �

تَُع������ُد العرُب موق������َف اخلطابة يف النا�س 

من املواقف ال�شعبة. وتقرنه مبوقف الفار�س 

يف احل������رب، ومتّثل له بالوق������وف على حد 

ال�شيف. ويف كتبهم اإح�شاء طريف ملن اأُْرجت 

أو �ش������ال  عليه فيه، اأو خالف بع�س تقاليده، ا

أو وقع يف اللحن، اأو  عرق������ه دون اأن يتلجلج، ا

أبداً، مثل احلجاج وعبد امللك بن  مل يقع فيه ا

مروان.

أ�ش������هر ُخَطبه������م يجْدها  وم������ن ينظر يف ا

غلب. ولكنها، على ق�رسها،  ق�شريًة على االأ

تفي بالق�ش������د. فالعرب اأحر�س النا�س على 

يج������از، واأكرثهم نفوراً من ح�ش������و الكالم.  االإ

ولو قورنت ُخطبهم باخُلطب التي ن�ش������معها 

اليوم يف املحافل، لظهر فرق ما بني حياتهم 

وحياتن������ا يف جمم������ل �ش������فاتها، فه������م كانوا 

يعرفون قيمة الكالم وي�ش������لونه بحقائقه يف 

العم������ل والتطبيق، ونحن الي������وم نبيع الكالم 

يف الدكاك������ني، وعلى قارع������ة الطريق، مثل 

احل�ش������ائ�س الرخي�ش������ة. واإمنا يرتبط ذلك 

بتق������ومي مكان الوق������ت من م�ش������احة احلياة 

ن�شان من بعد،  ال�شيقة، وبتقومي احلياة واالإ

نهما من ن�شج الزمان الذي هو، يف النهاية،  الأ

اأوقات م�شموٌم بع�شها اإىل بع�س.

واإمنا يكون تقومي الكالم من تقومي احلياة 

نه يقّوم باأثره يف النفو�س، اأعني  ن�شان، الأ واالإ

مبا يثري فيها من عوامل اال�شتنها�س والفعل. 

فم������ن هنا تكون معجزة القراآن احلقيقية يف 

قدرته اخلارقة على قلب احلياة العربية يف 

اجلزي������رة، وما اأحدث م������ن التغيري فيها ويف 

ن�ش������انية من بع������د. اأعني يف قدرته  حياة االإ

على اإثارة مكامن الق������وة يف النف�س العربية 
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التي كانت جتي�س بقوة تطلعها، يومذاك، اإىل 

التغيري.

� 3 �

اإن النَه�شات، يف حياة االأمم كلها، بداأت 

أ به الفعل، ال  بالكالم. ولكنه الكالم الذي يبدا

أو ياأخذ مكانه.  الكالم الذي يُلهي عن الفعل ا

ن�شان الذي ت�شوغه  والعلّة دائماً تكمن يف االإ

أو تُلغيه الكلمة ال�ش������اكنة.  الكلم������ة الفاعلة، ا

واإمنا حتي������ا الكلمات اأو مت������وت مبقدار ما 

ن�ش������ان فيها اأو ميوت. فُقْدرة الكلمة  يحيا االإ

ن�شان. والكلمة تغلو اإذا غال  اإذن من قدرة االإ

ر�س، وترُخ�س  ن�ش������ان، فتِقّل وتثُقل يف االأ االإ

اإذا رُخ�س، فتكرُث وتِخفُّ يف املوازين. 

واحتفال العرب يومذاك باخلطابة هذا 

االحتف������ال العظيم يع������ود اإىل حتققهم مما 

تثريه يف النف�������س من عوامل اال�ش������تنها�س. 

حداث  ولهذا ازدهرت َخطابتهم يف مطالع االأ

�ش������الم، وبعده يف  العظيم������ة، قبيل ظهور االإ

مرحلة ال�������رساع عل������ى ال�ش������لطة، ومرحلة 

الفت������وح، حني كانت النف�������س العربية تختزن 

قوتها، واحلياة العربية يف ذروة تفتحها. وما 

قالوه عن اخلطابة يف كتبهم، وما ا�شتخل�شوا 

من �ش������فات اخُلَطب العظيم������ة، مرتبط كله 

أثره������ا يف النف�������س العربية، واإن  مبقايي�������س ا

أو الهند. وذلك كله  تاأثروا فيه بكتب اليونان ا

مرتب������ط بالقدرة على اال�ش������تنها�س والفعل، 

وهما، بدورهما، مرتبطان بحركة احلياة يف 

النفو�س.

� 4 �

أنف�شنا، وعلى النا�س،  اإّنا اليوم نُ�شيع على ا

اأوقاتاً ثمينة، نهِدرها يف غري طائل كبري، ويف 

مكان اأن ن�شتغلّها اأح�شن ا�شتغالل لو اأعدنا  االإ

أ�شاليب اخِلطاب التي درجنا على  النظر يف ا

أ�ش������تمع  التزامها يف املحافل املختارة. فاإين ا

أنه مل يهيئ  اإىل كالم اخلطيب املرجتل فاأدرك ا

يف نف�ش������ه كالماً يدور من حول حمور واحد. 

فهو ي�ش������عد بعقول النا�������س ويهبط بها على 

هواه. وت�شتهويه احلما�ش������ة اأحياناً، وينت�شي 

مب������ا يرى، وهو يف موقفه العايل، من �ش������رب 

أ�ش������ماعهم اإليه، فيُهّز �شوته  النا�س وت�شليم ا

لفاظ  جدران املكان، كاأنه يظن اأن قعقعة االأ

أو تقومي الفكرة. تدخل يف تقوية احلجة ا

� 5 �

اأعتق������د اأن خطباء الع������رب كانوا يهيئون 

أنف�شهم ُخَطبهم التي نقلها اإلينا التاريخ.  يف ا

غلب، ق�شرية. وكانوا  وكانت ُخَطبهم، على االأ

يحر�ش������ون فيها على و�شوح الفكرة، ووحدة 

املو�ش������وع ومتا�ش������كه، وقوة الرواب������ط التي 



الكلمة الفاعلة

ول   12�2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

ببع�س.  بع�ش������ها  اأجزاءها  ترِب������ط 

واإقامة التوازن بني املقّدمة والعْر�س 

واخلامتة .

وكانوا ال ي�رسفون يف ا�ش������تغالل 

للعقل  ليحفظوا  العاطفي������ة  ثارة  االإ

مكانه يف تق������ومي احلجة. ويلجوؤون 

اأحياناً اإىل الت�شوير لت�شخ�س الفكرة 

وتتح������رك ومت������الأ حوا�������س النا�س. 

فله������ذا كانت ُخَطبهم تُهياأ وحتفظ، 

جزاء الهامة منها. اأو حتفظ االأ

أُرجت  ويف التاري������خ اأن معاوي������ة ا

يف بداية اإح������دى خطبه، 
 )1(

علي������ه

أيها النا�س! اإين  فقال م�ش������تدركاً: »ا

كنت اأعددت مق������االً اأقوم به فيكم 

فُحجبت عن������ه، فاإن اهلل يحول بني 

املرء وقلبه..«.

ق������رب اإىل العق������ل واملنطق اأن تكون   واالأ

هذه اخلطب الرائعة التي نقلها اإلينا الرواة، 

ُهيئ������ت على هذا النحو. عل������ى اأن اأكرثها ال 

أو  يزي������د، يف طوله، عل������ى الدقائ������ق الع�رس ا

نحوها، يَ�شتغنون برتكيز الفكرة وقوة احلجة 

لفاظ وتكثريها  عن ف�شول الكالم وقعقعة االأ

باملرتادف������ات واأمثاله������ا من وج������وه التبذير 

اللفظي.

خرى  ول������و رجعن������ا اإىل ت������راث االأمم االأ

أيام اليون������ان اإىل اليوم،  يف اخَلطاب������ة، منذ ا

أو تقُرب  أيناها ت�ش������ري على هذا املن������وال، ا را

دبي،  منه. ولعل اأفعل اخلطب يف تاريخنا االأ

واأكرَثها ات�ش������االً بالظرف النف�شي لقائليها 

وم�ش������تمعيها: اخلطُب الق�شرية. ي�شبه فْعلها 

يف النف�س فعل ال�شهام ال�شائبة.

� 6 �

واأح�ش������ب احلّجاج اأقرب من ي�ش������لح اأن 

يكون مثاًل يف هذه ال�شبيل. فاحلجاج واحد 

�ش������معي:  من خطباء العرب الكبار. يقول االأ

 ،
)2(

أربعة مل يَلَْحنوا يف ِجّد وال هزل: ال�شعبي »ا
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وعب������د امللك بن م������روان، واحلج������اج، وابن 

. واحلّجاج اأف�شحهم«. 
)3(

الِقّريَّة

�شمعي �شهادة اأخرى يقول فيها:  وِلغري االأ

أبنْي م������ن احلجاج. اإنه كان  »م������ا راأيت اأحداً ا

لريقى املنرب فيذكر اإح�ش������انه اإىل اأهل العراق 

ح�شبه  و�شفحه عنهم، واإ�شاءتهم اإليه، حتى الأ

�شادقاً واأظنهم كاذبني«!

هل العراق وقد عزم  فانظر كيف قال الأ

على احلج وا�شتخلف فيهم ولده: »اإين اأردت 

احلج، وقد ا�ش������تخلفُت عليكم ابني حممداً، 

وما كنتم له باأهل! واأو�ش������يته فيكم بخالف 

ما اأو�شى به ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

ن�ش������ار: فاإنه اأو�شى اأن يَقبل من حم�شنهم  االأ

أنا اأو�شيته اأال يقبل  ويَتجاوز عن م�شيئهم.. وا

من حم�ش������نكم وال يَتجاوَز عن م�ش������يئكم. اأال 

واإنك������م قائلون بعدي مقال������ة ال مينعكم من 

اإظهارها اإال اخلوف. تقولون: »ال اأح�شن اهلل 

له ال�شحابة. واإين اأعجل لكم اجلواب:»فال 

اأح�شن اهلل عليكم اخلالفة«! ثم نزل!

أبنْي من هذا الكالم،  اأميكن اأن يقال كالم ا

جتتمع فيه �ّش������دة النف�������س، وروعة التهديد، 

وك�ْشف خبايا النفو�س، والرد عليها، فيما ال 

أو الدقيقتني! يجاوز الدقيقة ا

وانظر اأي�شاً خطبته يف اأحلك الظروف 

أيها  النف�ش������ية، يوم مات اأخوه وول������ده معاً »ا

النا�س! حمم������دان يف يوم واح������د! اأما واهلل 

أنهما معي يف الدنيا، مع ما  لق������د كنت اأحّب ا

خرة. وامْيُ  اأرج������و لهما من ث������واب اهلل يف االآ

! ليو�شكّن الباقي، منا ومنكم، اأن يَبلى، 
)4(

اهلل

، من������ا ومنكم، اأن مي������وت، واأن تُدال 
ّ
واحلي

أُدلْنا منها، فتاأكَل من حلومنا  ر�س مّنا كما ا االأ

وت�رسَب من دمائنا، كما م�ش������ينا على ظهرها 

أكلنا من ثمارها و�رسبنا من مائها، ثم يكون  وا

كما قال اهلل: »وُنفخ يف ال�س���ور فاإذا هم من 

لون«!  جداث اإىل ربهم ين�سِ االأ

�ش������طر القليلة مت ت�ش������وير  ففي هذه االأ

حوال النف�ش������ية املعّقدة: حزن  جمل������ة من االأ

خ العمي������ق الذي ال يجد العزاء اإال  ب واالأ االأ

يف اللَّح������اق بفقيديه، ل�رسيان نوامي�س الكون 

ح�ش������ا�س الوا�ش������ح  يف الكائنات جميعاً، واالإ

ب�ش������ماتة النا�س به، فه������و يذّكرهم باأنهم هم 

اأي�شاً مقبلون على املوت، والدخول يف حركة 

الكون كلها، بتعميم امل�شاب والتما�س العزاء 

فيه.
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وقد يع������دل هذا الذي قلن������اه جميعاً يف 

أث������ر الكلمة يف النف�������س وفعله فيها،  متكني ا

ح�شن تاأديتها وجمال اإلقائها. فاإن بع�س النا�س 

يح�ش������ن اإلقاء الكالم، ي�ش������معه ال�شامع منهم 
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فيحلو يف �شمعه حالوة ال يجدها فيها حني 

يق������روؤه، من بعد. موهبة تع������ود اإىل التكوين، 

ن�ش������ان  خرى التي يُعطاها االإ مثل املواهب االأ

مع الفطرة. وتراها ال �شلة لها بالعلم، على 

مثال من يتقن العلم ولكنه ال يح�شن اإي�شاله 

خرين، ومن يتقن �شياغة الكالم �شعراً  اإىل االآ

أو اإن�ش������اده.  أو نرثاً، ولكنه ال يح�ش������ن اإلقاءه ا ا

كان �ش������وقي مث������اًل خ�ش������ب الطبيع������ة، حلو 

لقاء كما  ال�ش������ياغة، ولكنه مل يكن يح�شن االإ

أبو  كان البحرتي يح�ش������نه يف القدمي. وكان ا

متام مثل �ش������وقي على ما يروي الرواة، حتى 

قال فيه اأحدهم:

يا نبي اهلل 

يف ال�سعر

ويا عي�سى بن مرمي

اأنت اأ�سعر خلق اهلل

ما مل تتكلم!

أن�ش������د �شعره  ورووا اأن البحرتي كان اإذا ا

ن�شاده، فياأخذ يتلفت حوله  اهتز هو نف�شه الإ

ويقول ملن ي�ش������معه. »اأال تقولون اأجدت، اأال 

تقولون اأح�شنت«! وقد ح�رسُت حفلة التكرمي 

التي اأقيمت لل�ش������اعر اإيليا اأبي ما�شي حني 

أيته  ربعينيات، فرا زار دم�ش������ق، يف اأواخر االأ

يَِكل اإلقاء ق�ش������يدته التي �ش������اغها يف هذه 

لقاء،  املنا�ش������بة اإىل واحد ممن يح�ش������نون االإ

واإن مل يح�شن ال�ش������عَر مثله. وكانت ق�شيدته 

يومذاك على مثال �شعره الذي نقروؤه: حالوًة 

يف ال�شياغة، و�ش������طوعاً يف املو�شيقا يظهره 

التقطيع التايل جلمل الق�شيدة:

حيِّ ال�ساآم

مهندًا 

وكتابا

والغوطة اخل�رصاء

واملحرابا

لي�ست قبابًا ما راأيت

واإمنا

عزٌم متّرد

فا�ستطال قبابا

أيام  لقاء، فكان، ا أبو ري�شة يح�شن االإ وكان ا

أ�ش������هد  �ش������بانا يف حلب، يهز النفو�س هزاً مل ا

مثله ل�ش������اعر من ال�ش������عراء. ولهذا، اأح�شبه، 

ظل متعلقاً مبو�ش������يقا ال�ش������عر العمودية، ومل 

أبداً. وم�ش������ى يف  يعدل اإىل �ش������عر التفعيلة ا

تعلقه بها اإىل احلد الذي زين فيه لنف�شه اأن 

العدول عنها عدول عن الف�شحى نف�شها!

وقد اأدرك نزار قباين اأن ما ي�شيب �شعر 

ثر يف نفو�س النا�س،  التفعيل������ة، من خفوت االأ

يع������ود، يف اأكرثه، اإىل خفوت املو�ش������يقا فيه، 

اإىل جان������ب اأدواء الغمو�������س والتفكك، فوفر 

ل�ش������عره! وه������ذه اإحدى املع������ادالت الناجحة 
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الت������ي كتبها في������ه � قْدراً من املو�ش������يقا يعود 

اإليها ف�شل ان�ش������داد النا�س اإليه، اإىل جانب 

ال�ش������هولة واقتطاع املفردة م������ن لغة احلياة 

اجلارية وتقريبها منها، وح�ّش������ّية ال�ش������ورة، 

ن�ش������ان العربي املقهور  والتق������رب اإىل هّم االإ

�شعدة! على جميع االأ

ويخي������ل اإيّل، اأحياناً كثرية، اأن املو�ش������يقا 

ال�ش������ادحة يف تراثنا ال�شعري، على نحو ما 

تظهرها التفعيالت املتوازنة يف ال�ش������طرين، 

وما حتفل به كتب »العرو�س« من التنبيه على 

جوانب النق�س والزيادة فيها، امل�رسوع منها 

وغ������ري امل�رسوع، واملقبول وغ������ري املقبول، اإىل 

جانب ما توفره القافية واأحكامها، وم�شائل 

اأخرى من هذا اجلن�س الذي ينتهي، يف اآخر 

مر، اإىل اإحكام الرنني ال�شعري يف النف�س،  االأ

يف �ش������ور »البح������ور« املختلف������ة، وتفعيالتها 

املعروفة يف امل�ش������طور واملنه������وك واملجزوء 

وغريه������ا، يعود كله اإىل احتف������ال العرب باأثر 

ن�ش������اد. مم������ا ميكن اأن  لق������اء وح�ش������ن االإ االإ

يرتبط، يف النهاي������ة، برهافة املحيط املمتد 

يف البوادي العري�شة، والتحام النفو�س بها، 

أثر الكالم، و�ش������بطه  واحلر�س على اإحكام ا

ذن التي ت�ش������تقبل اأمواج ال�ش������كينة يف  يف االأ

هذا الف�شاء الوا�شع.
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ومن هنا يت�ش������ل ال�ش������عر باخلطابة وما 

حتف������ل به الكتب من �ش������ورها وو�ش������اياها، 

وما يعني التزاُم ال�ش������جع من تقطيع الكالم، 

و�ش������بط اجلمل، وو�ش������وح الفوا�ش������ل، مما 

ينتهي، على نحو ما، اإىل توفري احلر�س على 

لق������اء، وفعله يف النف�������س، بتوفري  ح�ش������ن االإ

دراك ملوا�ش������ع الف�شل والو�شل، ومواطن  االإ

أو  ال�ش������غط على احلرف واالن�ش������ياب فيه، ا

التخفيف عنه. 

وقد ين�ش������حب هذا على اإلق������اء الكالم، 

فيما ا�ش������طلحنا على ت�شميته »نرثاً �شعرياً«، 

أي�ش������اً واإن مل يح�شنوا  أنا�ش������اً يح�شنونه ا فاإن ا

أنا�ش������اً اآخرين يح�شنون �شياغته  �شياغته، وا

أنا�شاً يح�شنون  ولكنهم ال يح�ش������نون اإلقاءه، وا

أوتوا املوهبتني  �شياغته واإلقاءه معاً. فهوؤالء ا

مع������اً، كفاء من حرمهم������ا اأو حرم اإحداهما، 

وقد ال ينفع مع هذا الذي نقوله اجتهاد وال 

تدبري.
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أبداً  أقول������ه هنا، ال يعن������ي ا عل������ى اأن ما ا

أبعُد ما  لقاء. فاإنه ا الت�ش������نع والتكلف يف االإ

يكون من الق�ش������د، بل ه������و النقي�س متاماً 

لقاء �ش������فة  مل������ا اأردت. ذل������ك اأن ح�ش������ن االإ
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أ  أ�شبه مبن يقرا تفي�س عن النف�س، وهو هنا ا

الكالم بالفطرة، فال يق������ف يف قراءته عند 

نهايات اجلمل، كما يفع������ل كثري من النا�س، 

ولكنه يقف فيها عند احلدود التي ت�ش������تويف 

املعن������ى يف جزئياته املتالحقة، لفرط اإدراكه 

لها واإح�شا�ش������ه بها. فمثل ه������ذه القراءة قد 

تنه�������س حينذاك ببع�س ما ينه�س به ال�رسح 

ح�شا�س  والتحليل، مبا يدين ال�ش������امع من االإ

مبواطن اجلم������ال والقوة يف الكالم. وهو ما 

أنف�ش������نا حني ن�شتمع اإىل كل اإلقاء  نلحظه يف ا

أو نرثاً. جيد يف كل كالم جيد، �شعراً ا

الهوام�ش

انقطع.  1

ا�س���مه: اأبو عامر بن �رشاحيل )ت110ه�(. حمّدث وموؤرخ من �س���يوخ التابعني. ات�سل باحلجاج واأوفد   2

اإىل امرباطور الرومان يف الق�سطنطينية. تلمذ له اأبو حنيفة. 

ية اأمه. ُي�رشب به املثل يف ُح�س���ن الكالم. قتله احلجاج �س���نة �4ه� ثم ندم على  اأيوب بن زيد. والقرِّ  3

قتله.

�سل: اأمين اهلل: ا�سم ُو�سع للق�سم، وهو جمع ميني. ورمبا حذفت منه النون فقالوا: وامُي اهلل. االأ  4

¥µ



نباط دم�سق يف العهد النبطي وملوك الأ

133 ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

نباط: املعنى اللغوي لالأ

نباط اإىل امل�ش������در الثالثي: النون  يرجع امل�ش������در اللغ������وي لكلمة االأ

– الب������اء – والطاء )نبط(. ونبط امل������اء: مبعنى نبع وتدفق، ونبط الزرع:  
مبعن������ى نبت وك������رب. وبابه دخل وجل�س. واال�ش������تنباط اأي اال�ش������تخراج. 

والنبط بفتحتني.

  والنب������ط يف العربية كلمة مفردة تعني ق������وم نزلوا يف البطائح بني 

ثار )�سوري( باحث يف الآ

 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 

❁

˜

دم�شق يف العهد النبطي 

نباط)1( وملوك الأ

❁❁

د. خليل مقدادد. خليل مقداد
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أنب������اط، ويقال رجل  العراق������ني، وجمعها ا

نبطي ونباطي ونباط مث������ل القول الذي 

يطلق على اليمني واليماين.

غريقية  وجاءت الكلمة يف الكتابات االإ

نباط ومنهم  أو قوم االأ نبطو مبعنى عرق ا

نب������اط، كما تاأكد  مل������ك نبطو اأي ملك االأ

ذلك يف ن�ش������و�س الكتاب������ات النبطية يف 

أي�شاً ا�شم  مدائن �شالح واحلجر. ويطلق ا

نبطي على الرجل الذي يوؤ�ش�س مدينة اأو 

بلد.

أي�ش������اً املاء الذي  وتعني كلم������ة نبط ا

ينبث������ق، ومبعنى مرادف تعن������ي الظهور. 

أو  وقولهم نبطائيل اأي ظهر اهلل اأو جتلى ا

نباط عند  �شطع وتاألق وملع. وجاء ذكر االأ

�ش������وريني يف مواقع عديدة وخا�شة يف  االآ

أ�ش������ور بنيبال 668 – 627 ق.م،  مذكرات ا

كما ورد يف التوراة ذكر نبي اأبوط _ اأو 

نبي اأيوط.

ويتنا�ش������ب معنى اال�ش������م وم�شدره يف 

أو  رامية مبعنى نبط – نبت ا العربي������ة واالآ

نباط هم  راميني فاإن االأ ظهور. وعن������د االآ

رامية،  قبيلة عربية كما ه������ي القبائل االآ

ومركز تواجدها اجلزيرة العربية جتاور 

يدوميني، ويف العهد الفار�شي  وحتادد االإ

أي�شاَ ال�شفويني. اأ�شبحت جتاور ا

اأما اليهودية فهي ديانة �شماوية ولي�شت 

قومية اأو جن�ش������ية اأو عرقية، واليهود هم 

الذين يعتنقون الديانة اليهودية ولي�ش������وا 

أو قومي������ة اأوع�ش������رية وغري ذلك،  قبيل������ة ا

وينطبق على اليه������ود يف ذلك ما ينطبق 

�شالم اأي�شاً، مبعنى اأن  على امل�شيحية واالإ

اليهود كانوا عبارة عن جماعات خمتلطة 

من ع������روق وقبائل خمتلفة جمعتهم ديانة 

مر يحتاج اإىل �رسح مطول  واحدة، وهذا االأ

ال يدخل �شمن هذا البحث.    

نباط يف التاريخ: ظهور الأ

نب������اط عل������ى م�رسح  ج������اء ظه������ور االأ

ح������داث التاريخي������ة منذ وق������ت مبكر  االأ

يف القرن ال�ش������ابع قبل املي������الد، ومبا اأن 

ال�ش������عوب الغربي������ة مل تدخ������ل يف معرتك 

حداث يف منطقة ال�رسق �ش������واًء كانت  االأ

�شيا�ش������ية اأم غريه������ا اإال يف القرن الرابع 

ق. م وب�ش������كل خا�������س يف بداي������ة العهد 

�شكندر  الهلين�شتي وت�شكيل اإمرباطورية االإ

املقدوين لذلك جندهم ومنذ دخولهم اإىل 

نباط، وقد دخلوا  املنطقة يتكلمون عن االأ

معهم ومنذ البدء بح������روب ومطاحنات، 

نباط �شداً منيعاً اأمام تقدمهم،  ووقف االأ

وكان اأول توثي������ق لذلك يف عام 312 ق. م 

من خالل ال�رساع والقتال الذي وقع بني 
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أنتيقون  �شكندر بقيادة ا نباط وقوات االإ االأ

�شكندر. اأحد قادة االإ

�ش������كندر عدة حمالت  أر�ش������ل االإ وقد ا

نباط   ع�ش������كرية متتابعة اإىل مناط������ق االأ

للق�شاء على نفوذهم ومن اأجل اإخ�شاعهم 

واال�ش������تيالء على مناطقه������م الغنية وكان 

يتم ذلك بتواط������وؤ من قبل اليهود، وكانت 

أو اثنتني منها بقيادة  اإحدى احلم������الت  ا

أي�ش������اً يف وثائق  أنتيقون. وقد تاأكد ذلك ا ا

ديودور ال�ش������قلي حيث ج������اء يف ذكرهم: 

أب������داً اإىل العبودية  أنه������م قوم مل مييل������وا ا ا

�شوريني �شابقاً  واخل�شوع العن طريق االآ

وال من قب������ل امليديني الفر�������س وال حتى 

أو ال�ش������لوقيني اأو  من قبل امللوك البطاملة ا

أنف�شهم من قبلهم. املكدونيني ا

أورانيو�س  غريقي ا وقد جاء عند املوؤرخ االإ

)الكت������اب اخلام�س ق 1 ق. م(  اأن القائد 

أنتيوخو�س الثاين ع�رس ُقتل على يد ملك  ا

الع������رب يف معرك������ة وقع������ت بالقرب من 

مدينة قنوات، وقد فارق امللك ال�ش������لوقي 

احلياة يف نف�س املوقع، ومن خالل مقارنة 

حداث التاريخية تبني اأن امللك النبطي  االأ

نباط  ول هو الذي كان عاهل االأ عبيدا االأ

آنذاك. ا

وكتاأكي������د على وجودهم يف حوران يف 

تلك الفرتة والتي تعا�رس العهد البطلمي 

يف م�������رس تلك الوثائ������ق الكتابية التي مت 

العث������ور عليه������ا يف العدي������د م������ن املواقع 

ثرية ومنها مدين������ة جر�س وفيالدلفيا  االأ

)عمان( ويف مدينة الفيوم التي تعود اإىل 

نباط  ع������ام 259 ق. م حيث تذك������ر اأن االأ

أ�ش������ياد حوران  يف العه������د البطلمي كانوا ا

وجنوب �شورية. وقد اأكد على ذلك اأي�شاً 

امل������وؤرخ الغربي يف تلك الف������رتة زينون يف 

العديد من مذكراته.

ومل تكن تلك امل�شادر هي الوحيدة التي 

تكلمت عنهم، وقد ذكر اأن عددهم بلغ يف 

عام 312 ق. م ع�رسة اآالف �شخ�س. وكانوا 

يعملون يف التجارة وخا�شة جتارة البخور 

�شياء  والطيب واملر املكاري )ال�ش������رب( واالأ

بي�س املتو�ش������ط  الثمين������ة بني البح������ر االأ

حمر واخلليج العربي، وكانت  والبح������ر االأ

ب�ش������ائعهم تنقل بو�شاطة مراكب، اإ�شافة 

اإىل القواف������ل الربية التي تخرتق اجلزيرة 

العربية يف كل االجتاهات.

نباط:                المتداد اجلغرايف لالأ

جاءت معرفتن������ا باالمتداد اجلغرايف 

نب������اط ومناط������ق نفوذهم وتو�ش������عهم  لالأ

واملناطق الت������ي كانت تتبع لهم �شيا�ش������ياً 

واإدارياً وغريها من خالل الكتابات التي 
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أو القبور  بنية ا كانت تنق�س فوق االأ

الدول واحل�ش������ارات  وثائ������ق  أو  ا

أو تعاي�شهم  التي كانت جتاورهم ا

وتتعام������ل معهم. ومن خالل ذلك 

أنه كان������ت لديهم منطقة  وجدنا ا

تواج������دوا فوق  ثابتة  جغرافي������ة 

اأر�ش������ها وكونوا �ش������لطة ومملكة 

م������ن البداي������ة وحت������ى النهاي������ة، 

ومناط������ق اأخرى كان������ت تتبع لهم 

اأحياناً، اأو يرتاجعون عنها اأحياناً 

اأخرى وح�ش������ب القوى ال�شيا�شية 

والظ������روف الدولي������ة التي كانت 

حتيط بهم.

وبالطبع فاإن قراءة اجلغرافية 

التاريخي������ة تعترب �ش������يء هام من 

داري  اأجل معرفة تاريخهم ال�شيا�شي واالإ

واالقت�ش������ادي وب�ش������كل رئي�س التجاري. 

وله������ذا فمن ال�ش������عب تو�ش������يح ذلك من 

خ������الل بح������ث واح������د واإمنا يحت������اج اإىل 

بح������اث، ولكن ميكننا ذكر  العديد من االأ

املناطق التي مت التاأك������د من تبعيتها لهم 

وبال�شواهد احلية.

أوا�ش������ط  امت������دت ه������ذه املناطق من ا

اجلزي������رة العربية جنوب������اً وحتى منطقة 

القلمون والبادية ال�ش������ورية �شمال و�رسق 

دم�ش������ق و�ش������فوح جبل احلرمون �شماالً، 

بي�س املتو�شط  حمر والبحر االأ والبحر االأ

غرباً، واخلليج العربي �رسقاً. وقد �شملت 

را�ش������ي مناطق النق������ب ومدائن  هذه االأ

�ش������الح واحلجر ومنطقة م������وؤاب والبحر 

املي������ت ودومة اجلن������دل ووادي ال�رسحان 

وتيماء وحايل وجرها على اخلليج العربي 

حمر والبرتاء  ول������وك كوم على البح������ر االأ

زرق وحوران  ووادي ال�رسى ومنطق������ة االأ

واللجاة واجلوالن وغزة ومنطقة اجلليل.

يتوري������ون  االإ نب������اط  االأ يج������اور  وكان 
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يف لبن������ان وب�ش������كل خا�������س يف البق������اع، 

وال�ش������فوّيون يف البادية ال�ش������ورية �رسق 

جبل حوران، واله�شمونيون يف فل�شطني، 

يدومي������ون يف اجلنوب م������ن اجلزيرة  واالإ

رامي������ون والتدمري������ون يف  العربي������ة، واالآ

ال�شمال. وكانت املناف�ش������ة �شديدة بينهم 

يتوريني لل�ش������يطرة على دم�ش������ق  وبني االإ

مر  واملناطق املحيطة به������ا، ومل يقت�رس االأ

على ذلك فقد كان الطامعون يف ال�شيطرة 

أه������ايل املدينة  على دم�ش������ق ك������رثاً اإال اأن ا

نباط  اخت������اروا اأن تكون تبعيته������م اإىل االأ

وخا�ش������ة يف عهد امللك النبطي احلارث 

الثالث 85 – 72 ق. م.

ول ق. م وب�ش������كل  ويف مطلع القرن االأ

أع������وام 93 – 83 �ش������هدت  خا�������س ب������ني ا

�ش������ورية حروباً عديدًة وطاحنة ومتكررة، 

وكان ينت������ج عن ذلك فراغاً �شيا�ش������ياً يف 

بع�������س الف������رتات. وكان ينح�رس ال�رساع 

بني 6 اإىل 7 من ورثة حكام ال�شلوقيني يف 

�ش������ورية بحيث كان ي�شعى كل واحد منهم 

لال�شتيالء على ال�شلطة فوق اأكرب امتداد 

جغرايف.

وكما ذكرنا فقد قاد انتيوخ�س الثاين 

نباط،  ع�رس يف عام 87 ق. م حملة �شد االأ

أنه دفع حياته ثمناً لذلك وقتل حتت  اإال ا

�رسبات العاه������ل النبطي يف موقع كاناتا 

)قن������وات( ودمر جي�ش������ه، وكان من نتائج 

ذلك زعزعة �شلطة ال�شلوقيني يف �شورية 

نباط على  الداخلية وال�شاحلية و�شيطر االأ

مدينة دم�شق واملناطق املحيطة بها.

وبعد هذه الهزائم ال�شنيعة لل�شلوقيني 

رمني تيغران جتميع  ا�ش������تطاع القائد االأ

قواتهم يف �شورية والعودة اإىل دم�شق، اإال 

أنه مل ي�شتطيع املكوث بها اأكرث من �شنتني  ا

ثم ع������ادت املدينة اإىل التبعي������ة النبطية. 

ونتج عن �ش������عف ال�ش������لوقيني يف �شورية 

وب�ش������كل خا�������س يف املنطقة ال�ش������احلية 

والبقاع اأن قويت �ش������وكة القبائل العربية 

يتوريني حيث جتمعت حتت قيادة  من االإ

القائد بطلومي وحاولت ال�ش������يطرة على 

أنها ف�شلت، ثم  وىل اإال ا دم�ش������ق يف املرة االأ

عاودت الكرة حتت �شلطة اأر�شطوبول�س ثم 

أي�شاً وبقيت دم�شق حتت ال�شلطة  ف�شلت ا

النبطية وت�شك نقودها با�شم وعلى �رسف 

نباط وخا�شة على �رسف امللك  امللوك االأ

احلارثة وال������ذي كان يلقب با�ش������م امللك 

الذي يحب �شعبه. 

ومبا اأن التو�ش������ع النبطي تركز �شماالً 

ومت تعزيز املواقع يف جنوب �شورية لذلك 

اأخذ اخلطر ي�ش������تد عليه������م من اجلنوب 
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ردن من قبل البطاملة،  وب�شكل خا�س يف االأ

ومن جهة اأخرى فعندما مل يجد اليهود يف 

ال�شلوقيني �ش������نداً قوياً يف تخلي�شهم من 

نباط جل������وؤوا اإىل حكام م�رس. ولذلك  االأ

نباط يف دم�شق تقع بني  اأ�شبحت �شلطة االأ

نباط  ومنذ وقت  ك������ر وفر. وقد اأدرك االأ

مبك������ر اأن قوتهم وقدرتهم يف اال�ش������تيالء 

عل������ى دم�ش������ق كان������ت مرتبط������ة يف قوة 

قب�ش������تهم على حوران، ولهذا انتقل ثقل 

نب������اط اإىل جنوب �ش������ورية وجمع امللك  االأ

النبطي ما يقارب 50 األف فار�س وزحف 

على فل�ش������طني واأخ�ش������ع القد�س وق�شى 

على جيوب اليهود هناك.

نباط يف دم�ش������ق  وقد ترافق وجود االأ

مع وج������ود جالي������ات جتاري������ة نبطية يف 

نباط  املدينة، وهذا يدل على اأن �شلطة االأ

مل تكن �ش������لطة احتالل واإمنا عملية ر�شى 

وقبول. وعند دخول الرومان اإىل �ش������ورية 

نباط يف  كان اأول م������ن ت�ش������دى له������م االأ

الوقت الذي كان في������ه اليهود عبارة عن 

جوا�ش������ي�س ومتاآمري������ن واأدالء لهم �ش������د 

�شعوب املنطقة.

نباط �ش������عب ثري و�شعب بناء  وكان االأ

واإعم������ار، لذل������ك بنوا املعابد والق�ش������ور 

واملن�ش������اآت مبا فيها معبد ال�شمري، وهذا 

أنهم اأ�شحاب ا�ش������تقرار وح�شارة،  يعني ا

ولذل������ك كان من الواج������ب عليهم الدفاع 

عن م�ش������احلهم وم�ش������الح اأهل دم�ش������ق 

وغريها. ومنذ دخولهم اإىل دم�شق اأخذوا 

حياء وتو�شيع �شبكة ال�شوارع  يف تنظيم االأ

و الطرقات بني دم�شق واملناطق املحيطة 

نباط يف  أثرياء االأ بها وتفرعاتها، وح������ل ا

احلي ال�ش������مايل ال�رسقي من دم�ش������ق كما 

هو احلال يف ب�رسى. ولذلك كان تق�شيم 

حياء ب�ش������كل منتظم بني جميع �شكان  االأ

املدينة.

وخيم اال�ش������تقرار عل������ى املنطقة فرتة 

أتاح الفر�ش������ة اإىل االزدهار  طويلة مم������ا ا

االقت�شادي واالجتماعي والعمراين حتى 

اأ�شبحت ال�شلطة النبطية تزاحم املمالك 

مرباطورية الرومانية  الكربى مبا فيها االإ

الفتية يف هذه املج������االت، وبالطبع فقد 

م������ر غي������ظ اأعدائهم الذين  أث������ار هذا االأ ا

ماانفك������وا يدبرون الد�ش������ائ�س �ش������دهم 

من خالل اإقن������اع الرومان الذين �ش������عوا 

جاهدين كما كان �شابقيهم من ال�شلوقيني 

يف التو�شع على ح�شاب املناطق النبطية. 

وكذلك من خ������الل التاآمر مع ملكة م�رس 

كليوبرتا  من اأجل و�ش������ع حد لن�ش������اطهم 

حمر. التجاري يف البحر االأ
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وقد ا�ش������تطاع هوؤالء متكني الرومان 

من الو�ش������ول اإىل و�ش������ع موطئ قدم لهم 

يف اأرا�شي احلولة وبانيا�س اخل�شبة على 

يتورية، وكذلك على  ح�شاب املقاطعات االإ

أرا�شي البل�ش������م القيمة يف �شهل عكا من  ا

نباط ، ولكن العاهل  اأجل ال�شغط على االأ

النبطي ا�ش������تطاع وبذكاء خارق اأن يك�رس 

فكي الكما�ش������ة التي كادت اأن تطبق عليه 

ب������ني اأعوام 36 – 34 ق. م باأن ا�ش������تطاع 

ا�ش������تمالة كليوباترا اإىل جانبه من خالل 

دفع مبلغ من املال اإىل حاكمة م�رس.

ر�شاء �شعب فل�ش������طني وخوفاً من  والإ

نباط �ش������عى اليهود  وقوفهم اإىل جانب االأ

الذين كانوا يتاآمرون على �شعوب املنطقة 

مرباطورية  عند قي�رس روما اإىل اإقناع االإ

يف تن�شيب هريود ملكاً على بع�س مناطق 

فل�شطني ليكون م�ش������در �شغط يف ظهر 

نباط . و�ش������وف نعرف هذه بالتف�شيل  االأ

نباط: من خالل احلديث عن ملوك االأ

نباط: ملوك الأ

كانت اململكة النبطي������ة تدار من قبل 

�ش������اللة من امللوك حافظوا على حريتهم 

وا�شتقاللهم حتى عام 106 م  كان اأخرهم 

رئبال الثاين، و كانوا يحبون �شعبهم بنف�س 

القدر الذي يحبهم �شعبهم به، مبعنى اأن 

املحبة كان������ت متبادلة بني الطرفني، كما 

عرف امللوك بالتوا�ش������ع وخدمة �ش������عبهم 

باأنف�ش������هم. وق������د جاء ذكره������م يف جميع 

امل�ش������ادر مبا فيها اليهودية ومنها كتاب 

ماكاب������ي – ح������روب اليه������ود – اليهودية 

القدمي������ة. وقد جاء ترتي������ب هوؤالء على 

ال�شكل التايل:

ول 170 ق. م: 1 – احلارث الأ

وجدت كتابات كث������رية تتكلم عن هذا 

العاه������ل ج������اء اأكرثها م������ن منطقة غزة 

والنقب وبع�ش������ها جاءت موؤرخة يف عام 

170 ق. م. كما جاء ذكره من خالل ق�شة 

الكاهن جا�شون عام 168 ق. م الذي كان 

يتغنى يف ب������الد العمونيني، وكان احلارثة 

يتذمر من هذا الكاهن ب�ش������بب ف�شوليته 

وتدخل������ه يف �ش������وؤون مدينة الب������رتاء، كما 

نع������ت هذا الكاهن امللك النبطي ب�ش������فة 

نباط( و لذلك  طاغي������ة العرب )مبعنى االأ

ط������ارده احلارث������ة فه������رب اإىل م�������رس ثم 

اختفى هناك حتى مات، و�ش������بب انزعاج 

الكاهن واأعوانه من احلارثة كما جاء يف 

أنه نقل �شلطته من  غريقية ا الن�شو�س االإ

�شيخ لقبيلة عربية ليوؤ�ش�س مملكة و�شاللة 

ملكية عا�رست احلكم ال�شلوقي يف �شورية 

والبطلم������ي يف م�رس وكانت عا�ش������متهم 
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البرتاء. وكان هوؤالء ذوي ا�شتقالل مطلق 

عن ال�شلوقيني الذين اتخذوا من اإنطاكية 

عا�ش������مة لهم يف عام 200 ق. م كما ذكر 

اأن جنوب �ش������ورية وفل�ش������طني كانت تتبع 

نباط. ل�شلطة االأ

وكان من الوا�شح اأن مطامع اليهود يف 

نباط  جنوب �ش������ورية واحلد من �شلطة االأ

مل تنقطع قط، وكان هوؤالء وب�ش������كل دائم 

أنهم  يتلوعون احل�رسة  ؛ وال�شبب يف ذلك ا

من جهة كانوا دائماً هام�ش������يني ولي�ش������ت 

أو القوة الكافية ملناف�شة  لديهم ال�ش������لطة ا

نباط، ومن جهة اأخرى كانوا ي�ش������عون  االأ

غريق ومن  أنف�شهم حتت اإمرة وت�رسف االإ ا

ثم الرومان �شد �شعوب املنطقة، ويف كال 

احلالتني كانوا مو�ش������ع خذالن ومهانة يف 

نظ������ر كال الطرفني ومل ي�ش������لوا قط اإىل 

مراميهم  واأهدافهم االنتهازية النكراء . 

وهذه ال�شيا�شة مازالت تتكرر حتى يومنا 

هذا.

أنهم مل يكونوا يوماً  كما يجب التذكري ا

أو اح������رتام املواثيق،  قط مو�ش������ع الثق������ة ا

أنهم  وال�ش������واهد على ذلك كث������رية ومنها ا

حاولوا يف عام 163 ق. م اأن ي�شعوا لهم 

مو�ش������ع قدم يف حوران يف زمن احلارثة 

ول حيث دخلوا متخفني اإىل املنطقة يف  االأ

جنح الظالم وب�شكل مفاجئ بقيادة جودا 

ماكابي  اإال اأن احلارثة ق�شى عليهم كلياً 

واأوقع بهم خ�ش������ائر فادحة، و �ش������بب لهم 

ذلك وب�ش������كل خا�س يف فل�ش������طني اآالماً 

كثرية، لذلك هرع هوؤالء م�رسعني ليقدموا 

الطاعة للعاهل النبطي الذي راأف بحقهم 

واأعطاه������م فر�ش������ة لل�ش������الم والتفاه������م 

والتخلي ع������ن التواطوؤ مع امل�ش������تعمرين 

وعدم جت������اوز حقوقه������م كمواطنني، كما 

منحهم الكثري من الهبات حيث قدم لهم 

�شبل العمل ومنحهم احليوانات والدواب 

واملوا�ش������ي كم������وارد رزق يتعي�ش������ون من 

خاللها، ولكن ما اإن مرت فرتة من الزمن 

أنكروا اجلميل. اإال وا

نباط  وعالوة على ذلك فق������د كان االأ

ي�ش������تقبلون اليه������ود وخا�ش������ة الفاري������ن 

وامل�ش������طهدين م������ن قب������ل ح������كام م�رس 

البطاملة اأو حتى ال�ش������لوقيني يف �شورية، 

ومث������ال على ذلك ا�ش������تقبالهم اإىل جاناتا 

اأو جونات������ا وقبيلته الذين كانوا مطاردين 

أي�شاً اأخيه  من قبل البا�شيد، كما ا�شتقبل ا

أو يوحنا ال������ذي التج������اأ اإىل قبيلة  ج������ان ا

عربية تقيم يف منطقة ماأدبا تدعى قبيلة 

بني عمرا اأو عمرائي. ورغم كل ذلك ويف 

نف�س الفرتة مل يتوقف اليهود من حث كل 
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غارة على  من ال�شلوقيني والبطاملة يف االإ

نباط ونهب القوافل التجارية، ورداً على  االأ

نباط هوؤالء وحلفائهم اإىل  ذلك ا�شتجر االأ

احلدود ال�رسقية من منطقة موؤاب حيث 

مت تلقينهم در�شاً ال ين�شى، ومن نفذ منهم 

فروا كالفئران يف كل اجلهات.

نب������اط  االأ كان  فق������د  احلقيق������ة  ويف 

أ�شياد املنطقة واملوقف،  وب�شكل دائم هم ا

وذوي فعالية عالية وقوية، وقد ح�ش������نوا 

حدوده������م على طول  امتداد ال�ش������واطئ 

الغربية  حمر، واأحياناً  ال�رسقية للبحر االأ

منها. وقد اأكد عل������ى ذلك املوؤرخ ديودور 

نباط كانوا ي�ش������كنون  حي������ث ذك������ر اأن االأ

املناط������ق ال�رسقي������ة م������ن خلي������ج العقبة 

أرا�شي اللحيانية  أو اإالنيتيك( وا )ليانيتيك ا

حمر وق�ش������م  ومنها املحيطة يف البحر االأ

را�ش������ي اخللفية، واملق�شود الق�شم  من االأ

الغربي منه.

وقد ن�ش������اأت وترعرعت هناك قبائل 

نبطي������ة كث������رية وكب������رية حي������ث كان من 

أنهم كانوا يعي�شون بكرامة  املعروف عنهم ا

ونزاهة وا�ش������تقامة ويقومون يف اأعمالهم 

مانة، وكانوا  مبنتهى النزاهة وال�شدق واالأ

حمر  ميار�ش������ون التج������ارة يف البح������ر االأ

بوا�ش������طة املراكب رباعي������ة الدفع ؛ وكان 

أ�ش������طول مكونة م������ن مراكب ذات  لديهم ا

أربع �شفوف. ومل يعكر �شفو حياتهم قط  ا

�ش������كندرية وبتحري�س من  �شوى ملوك االإ

اليهود مم������ا كان يجربهم على الت�رسف 

بقوة وحزم مع هوؤالء �ش������ماناً ل�ش������المة 

م�شاحلهم التجارية.

ول: 2 – رئبال الأ

ذك������رت بع�������س امل�ش������ادر ومنه������ا ما 

أيزيدور ليف������ي حيث تكلم عن  ج������اء عند ا

ن�������س كتابي نق�س على متثال لهذا امللك، 

ويفرت�س اأن هذا العاهل هو الذي انت�رس 

أنيتوخو�س الثاين  على القائد املك������دوين ا

ع�رس. وبالطبع فهذه امل�ش������األة حتتاج اإىل 

�رسح مط������ول لتو�ش������يح فيم������ا اإذا كانت 

املعركة قد ح�شلت يف زمن رئبال عندما 

أو  أم كان هو قائ������د اجلي�س ا كان مل������كاً، ا

أو احتمال  احلملة قبل اأن ي�ش������بح ملكاً، ا

ثالث بوق������وع معركة اأخرى اإ�ش������افة اإىل 

املعركة املذكورة. 

3 – احل���ارث الث���اين ح���وايل ع���ام 100 

ق.م:

وهو اأول ملك �ش������ك النق������ود النبطية 

الربونزية نحو ع������ام 100 ق. م، كما قام 

نباط  بك�رس احل�شار الذي فر�س على االأ

جنبية بالتواطوؤ  يف غزا من قبل القوات االأ
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مع الك�شندر جاين، وقد و�شع �شكان غزة 

نباط وكان������وا يطلقون على  ثقته������م يف االأ

احلارثة الثاين ملك العرب املنقذ. ونتيجة 

نباط ب�شكل كامل على منطقة  ل�شيطرة االأ

نباط  غزا تاآمر اليهود من جديد على االأ

بتحري�ش������هم امل�ش������تعمرين الغربيني، ويف 

مر  هذه املرة ج������اء التفوي�س يف قيادة االأ

اإىل كليوباتر الثالث الذي دفع حياته ثمن 

هذه املغامرة الفا�ش������لة يف اال�شطدام مع 

العاهل النبطي ومات مقتوالً يف ال�ش������هر 

العا�رس من عام 101 ق. م.

م������ور توؤدي  وبالطب������ع فكانت هذه االأ

اإىل مواجه������ة البطاملة يف م�رس القريبني 

من منطقة غ������زا من اجله������ة اجلنوبية، 

وال�ش������لوقيني يف �ش������ورية الذي������ن كان������وا 

يجدون يف اليهود اأف�ش������ل العمالء للتاآمر 

خرى.  نب������اط والقبائل العربية االأ على االأ

نباط يف  وبعد ح�ش������م املوقف ل�ش������الح االأ

فل�شطني وب�ش������كل خا�س يف غزا ازدادت 

حمبة العاهل النبطي يف فل�ش������طني لذلك 

كانت تطلق عليه �شفة ملك العرب املنقذ 

خرى. اإ�شافة اإىل عبارات التكرمي االأ

ول حوايل 93 – ق.م: 4 – عبيدا الأ

ول على العر�س  وبعد تن�شيب عبيدا االأ

نباط يف جتديد  ي االأ عاد الطامعون باأرا�ش

املناف�شة، ويف هذه املرة وقعت املعركة يف 

موقع جراد يف اجلوالن وبقيادة الك�شندر 

نباط ح�ش������موا املوقف  ج������اين، اإال اأن االأ

بهزمية هوؤالء و�ش������م كام������ل اجلوالن اإىل 

�ش������لطتهم حتى �ش������فوح جبل ال�شيخ، وقد 

مت تكري�س هذا الن�رس بنحت ن�شب على 

ول يف  �������رسف العاهل النبطي عبي������دا االأ

موقع الزيق عند مدخل مدينة البرتاء.

ويف ع������ام 90 ق. م كان������ت اجل������والن 

نباط الذين و�شلوا  وب�ش������كل كامل تتبع االأ

مر  حتى م�شارف مدينة دم�شق، وهذا االأ

أغ������اظ حاكم دم�ش������ق دميرتيو�س الثالث،  ا

نباط من  وعندما مل ي�ش������تطع مهاجمة االأ

جنوب دم�ش������ق ذهب بقوات������ه ليلتف على 

نب������اط من اخلل������ف. وبالطبع فقد مت  االأ

تدبري ذلك بتواطوؤ مع اليهود الذين كانوا 

أنه ف�شل  يقيمون  يف منطقة ال�شامرة، اإال ا

يف املحاولة وهزم �رس هزمية.

وقد ا�شتغل اأهايل دم�شق هذه املنا�شبة 

جنبي وطلب  للتخل�������س م������ن احلاك������م االأ

ول الذي وجد بدوره  النجدة من عبيدا االأ

الفر�شة �شانحة لدخول دم�شق والق�شاء 

على اليهود يف الوقت نف�ش������ه ومن يتاآمر 

معه������م. ويف عام 88 ق. م �ش������كت النقود 

النبطي������ة يف دم�ش������ق واأ�ش������بحت العملة 
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املتداول������ة بع������د م������ا اأحلق������ت يف اململكة 

النبطية.

وقد حاول ال�شلوقيون ا�شتعادة مدينة 

أنهم ف�ش������لوا  دم�ش������ق يف عام 87 ق. م اإال ا

يف ذل������ك، وكالعادة وبتواطوؤ وتن�ش������يق مع 

اليهود �شكلوا حملة ثانية يف عام 85 ق.م 

ويف ه������ذه املرة من فل�ش������طني حيث كان 

الك�ش������ندر جاين هو املر�شد، وكان الن�رس 

نباط، ثم مت������ت حماولة اأخرى  حليف االأ

باإن������زال قوات عن طريق البحر يف حيفا، 

أ�ش������لوب  نباط ا ويف هذه املرة ا�ش������تعمل االأ

ال������ذكاء يف املعرك������ة حيث مت ا�ش������تجرار 

وا�شتدراج اجلي�س اإىل داخل النقب ثم مت 

االنق�شا�س عليهم من جميع اجلهات.

وقد ذكرت امل�ش������ادر اأن تلك القوات 

والت������ي بلغت حوايل ع�������رسة اآالف فار�س 

دم������رت تدمرياً كام������اًل حت������ى اإن القائد 

أنتيوخ�������س �ش������قط قتي������اًل يف  ال�ش������لوقي ا

املعركة. ومن فر منهم مات جوعاً وعط�شاً 

من الت�رسد. ومبنا�شبة هذا االنت�شار بنى 

امللك النبطي معبداً يف مدينة عبيدا  التي 

�ش������ميت على ا�ش������مه، ومت تكري�س املعبد 

له النبط������ي زو�س عبيدا  على �������رسف االإ

والذي عرف الحقاً با�شم اأفروديت. ويف 

أثرية مت  هذا املوقع مت تنفي������ذ حفريات ا

الك�ش������ف من خاللها على اأدوات فخارية 

نبطية تعود اإىل القرن الثالث ق. م.

5 - احلارث الثالث 85 – 62 ق.م:

وهو ابن امللك عبي������دا كما ورد ذكره 

فوق النقود النبطية الربونزية التي �شكت 

أنه حكم دم�شق حتى  يف دم�شق. وقد تاأكد ا

ع������ام 72 ق. م وهذا م������ا اأكدته مذكرات 

اإيتي������ان البيزنطي من خ������الل حديثة عن 

أ�ش�ش������ت من قبل هذا العاهل وتقع  مدينة ا

بني الب������رتاء والعقبة. وق������د رحب اأهايل 

دم�ش������ق باحلارثة وطلبوا منه درء اخلطر 

القادم من منطقة خل�ش������ة الواقعة خلف 

لبنان حيث كان احلاكم هناك بطليمو�س 

ب������ن مينايو�������س، وخوفاً من ت�ش������كيل بوؤر 

عداء يف فل�شطني جدد العاهل  جديدة لالأ

النبطي �ش������لطته على فل�ش������طني وق�شى 

على الك�شند جاين وعلى جيوبه يف موقع 

حديد الواقع اإىل ال�رسق من ليدا يف خط 

و�ش������ط بني القد�س ويافا وفر�س معاهدة 

�شالم على اليهود وزعمائهم.

نباط يف�ش������لون  وعندما كان اأعداء االأ

يف احلد من �ش������لطتهم يف دم�شق يتجهون  

مبا�رسًة اإىل اإثارة الفنت وت�شكيل هجمات 

متفرق������ة ويف اأماكن عديدة �ش������واًء على 

املناطق واملدن ال�ش������احلية مثل مدن رفح 
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أو املناط������ق الغربي������ة يف حوران  وغ������زا، ا

واجل������والن وعلى �ش������فاف نهر الريموك. 

م������ور ويعي������د اليهود  أ االأ وعندم������ا ته������دا

ح�ش������اباتهم مع ال�ش������لوقيني واملكدونيني 

تن�ش������ب احل������روب والقت������ال بينه������م مما 

ي�ش������طر ال�رسفاء منهم للجوء اإىل ملوك 

نباط. وهذا ما حدث يف عهد احلارثة  االأ

عندما فر ق�ش������م كبري منهم من فل�شطني 

للجوء عند احلارثة وطلب حمايته. وهذا 

بالطب������ع اأدى اإىل حتري�������س املكدوني������ني 

وت�ش������جيعهم لالنق�ش������ا�س على دم�ش������ق 

رمني تيغران و�ش������بب يف  بقيادة امللك االأ

دخوله مع قوات������ه اإىل املدينة يف عام 72 

أنه مل ي�ش������تطع املقاومة واملكوث  ق. م، اإال ا

فيها اأكرث من عامني لتعود من جديد اإىل 

ال�شيادة النبطية. كما عاد يف عام 70 ق. 

م �شك النقود النبطية يف املدينة. 

رمن������ي تيغران  واأمام ف�ش������ل امللك االأ

يف املكوث يف دم�ش������ق اأجرب على  الفرار 

أوا�ش������ط �شورية لي�شطدم مع احلاكم  اإىل ا

أي�ش������اً  ال�ش������لوقي لوكوليو�س الذي طرده ا

أثر  واأج������ربه على العودة اإىل بالدة. وعلى ا

ذلك جاء العديد من اليهود اإىل دم�ش������ق 

أه������ل املدينة م������ن التخل�س من  مهنئ������ني ا

أ�س اإحدى  جنبي، وكان على را امل�شتعمر االأ

أر�ش������طوبول ابن الك�ش������ندرا  هذه الوفود ا

الذي جاء ممث������اًل لوالدته، وبالطبع فقد 

اأغاظ هذا احلدث بطليمو�س ابن مينو�س 

مما اأدى اإىل خلق مناف�شة بني الطرفني. 

ح������داث مع وفاة  وق������د ترافقت ه������ذه االأ

الك�شندرا، واأدى غيابها اإىل خلق مناف�شة 

بني اأوالدها وخا�شة هريكان واأر�شطوبول 

الطامع������ني يف ال�ش������لطة، وعندما �ش������عر 

هريكان بالف�ش������ل ذهب هرب������اً للجوء اإىل 

يدومي������ني الع������رب حي������ث كان يعرف  االإ

أنتيباتر. وت������زوج هناك  عنده������م با�ش������م ا

مرية النبطية كيربو�س التي اأجنبت له  باالأ

�شالمي وهريود الذي اأ�شبح ملكاً. ومن ثم 

نباط  وح�شل على  حتالف هريكان مع االأ

ر�ش������ى احلارثة، وتبع ذلك اأن احت�ش������نه 

نباط وقدموا له امل�ش������اعدة  وخا�ش������ة  االأ

أثر  أثناء  حملته �ش������د ار�شطوبول. وعلى ا ا

نباط تعزيز �ش������لطتهم على  ذلك اأعاد االأ

كامل القرى وامل������دن وطرد اليهود الذين 

حاولوا ا�شتغالل حملة جاين للبقاء فيها، 

ثناء بل������غ جي�س احلارثة  يف  ويف ه������ذه االأ

عام 65 ق.م حوايل 50 األف فار�س. 

و كان������ت ه������ذه الفرتة ت�ش������بق دخول 

الرومان اإىل �شورية التي و�شلتها يف العام 

القادم 64 ق. م وخا�شة املناطق الغربية 



نباط دم�سق يف العهد النبطي وملوك الأ

14� ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

الواقعة على ال�ش������احل. وحاولت القوات 

الروماني������ة بقي������ادة يوليو�������س وميتيلو�س 

الدخول اإىل دم�شق فف�شلت مما ا�شطرهم 

اإىل طلب املزيد م������ن القوات من العاهل 

الروماين بومبي فاأر�ش������ل له������م تعزيزات 

وقوات كثرية بقيادة �ش������كور�س. ويف هذه 

ثن������اء تغ������ريت خطتهم بحي������ث اأخذوا  االأ

طراف  نباط من االأ يحاولون اإ�ش������عاف االأ

وخا�شة يف فل�شطني، وبالطبع فكان ذلك 

مبوجب تواطوؤ واإر�شادات اليهود. 

وقد ا�شتد ال�شغط على منطقة اجلليل 

نباط، ويف  حاطة يف مناطق االأ ومن ثم االإ

ثناء ا�شتدت موؤامرات اليهود �شد  هذه االأ

نباط بالتن�ش������يق مع امل�شتعمر اجلديد  االأ

خا�ش������ة بعد امل�ش������اهرة الت������ي متت بني 

نب������اط وانتيباتر، لذل������ك كان الهدف  االأ

امل�شتعجل لكل من اليهود والرومان اإخراج 

أ التناف�س  نباط من فل�شطني، ومن هنا بدا االأ

نباط والرومان والذي ا�شتمر حتى  بني االأ

عام 106 ب. م.

حداث التي جرت طيلة  ويف خ�شم االأ

قرن ون�ش������ف م������ن الزم������ن كان الرومان 

أنف�شهم م�شطرين اإىل م�شاحلة  يجدون ا

نب������اط، وخا�ش������ة عندم������ا  اأو مهادن������ة االأ

أو تاأثر  ي�ش������عرون يف �ش������وء نوايا اليهود، ا

أو ا�ش������تداد اخلطر الفار�شي  م�شاحلهم ا

مرباطورية من قب������ل الفر�س يف  عل������ى االإ

اجلبه������ات ال�رسقي������ة. ومث������ال على ذلك 

ومن������ذ مطل������ع وجوده������م يف املنطقة يف 

زم������ن احلارثة الثالث عام 58 ق. م حيث 

أثر  ح�شلت م�شاحلة بني الطرفني، وعلى ا

ذلك �شكت دنانري يف مدينة روما تكرمياً 

للعاهل النبطي حيث تظهر �شوره فوقها 

اإىل جان������ب عبارات كتب������ت عليها وتذكر 

امللك النبطي العربي املتمدن الفلهليني، 

وقد ظهرت �ش������ورته ب�شكل ن�شفي. كما 

ظهرت نقود نبطية يف اجلوالن تعود لتلك 

نباط يف 58 ق. م كانوا  الفرتة  توؤكد اأن االأ

ما يزالون ي�شيطرون على اجلوالن، ومنها 

نقود وجدت يف مدينة جملة.

ول 58 – 30 ق. م: 6 – مالك الأ

تاأكد تويل عر�س اململكة النبطية بعد 

ول يف  احلارث������ة الثالث العاه������ل مالك االأ

عام 58 ق. م وكان ذلك من خالل النقود 

التي �شكت با�ش������مه، وقد ا�شتغل احلاكم 

ال�ش������وري الروماين غابينيو�س وفاة امللك 

احلارثة وتويل ملك جديد ليتو�ش������ع على 

را�شي النبطية، ولكن مل يحالفه  ح�شاب االأ

احلظ يف حتقيق الن�رس لذلك توجه اإىل 

مدن فل�شطني وخا�شة مدينة غزا ومدن 
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اجلليل ومت ذلك مبعرفة وتدبري من قبل 

نب������اط يف هذه الواقعة  اليهود. اإال اأن االأ

أنف�شهم  ا�شتطاعوا اأن يحولوا اخلطر عن ا

�ش������مونيني بعد  ويوقعوا بني الرومان واالإ

اأن بينوا للحاكم الروماين كيف ا�ش������تطاع 

هوؤالء اليهود خداعه كما خدعوا العاهل 

الروم������اين بومبي بتقدمي اأخبار م�ش������لله 

لهم كان الق�ش������د منها اإبراز �ش������عف قوة 

نباط اأمام القوات الرومانية، وعندما   االأ

تبينت له������م احلقيقة ا�ش������تنجدوا بقوات 

اإ�ش������افية وع������زل بع�������س ال�شخ�ش������يات 

اليهودي������ة التي حاول������وا االعتماد عليها 

ومنها حاكم جديد مت تعيينه على مدينة 

غزا من اأهايل مدينة اأنطاكيا.

وبالفع������ل فقد اهتم قي�������رس روما يف 

مر ب�ش������كل �شخ�شي بعد اأن حتقق من  االأ

نباط ومدى خط������ورة مواجهتهم،  قوة االأ

أر�شل يف عام 47 ق. م قوات كبرية  لذلك ا

بقيادة القائد الع�ش������كري مرتي وات من 

مدينة بريقام ونزل يف قواته على �شاحل 

البحر الفل�شطيني يف موقع بيلوز بالقرب 

م������ن العري�س، ث������م قدمت ق������وات اأخرى 

من م�������رس وب�ش������كل خا�س م������ن القوات 

�ش������كندرية،  التي كانت تقوم يف حماية االإ

اله������دف الرئي�س لذلك  ف������كان  وبالطبع 

احل�ش������د االلتفاف على املناطق النبطية 

م������ن اجلنوب وموؤازرة القوات ال�ش������مالية 

املتواجدة يف �ش������ورية. وعندما مل يتمكنوا 

من اإحراز اأي تقد م مت احل�شد من جديد 

باال�ش������تنجاد يف ق������وات اأخ������رى حماولني 

يف ه������ذه املرة التقدم ع������ن طريق البحر 

حمر بعد اأن قاموا يف م�شاعفة القوات  االأ

�شافة اإىل القوات  املتواجدة يف م�رس باالإ

حمر. وقد اهتم  املتواجدة يف البح������ر االأ

مر. قي�رس روما �شخ�شياً يف هذا االأ

وقد �شعى الرومان جاهدين يف اإ�شعاف 

نباط اقت�ش������ادياً  قبل اال�شطدام معهم  االأ

ع�ش������كرياً م�ش������تفيدين من تواطوؤ وتخاذل 

�شاليب التي اتخذت  اليهود معهم، ومن االأ

نباط ومنهم انتيباتر  التاآمر على حلفاء االأ

يدوميني،  نباط واالإ والد هريود و�ش������هر االأ

وكان الهدف قتله. وعندما مل ي�ش������تطيعوا 

الو�ش������ول اإليه بالقوة ا�شتطاعوا الو�شول 

اإليه باخلديع������ة عن طريق املكيدة بتقدمي 

ال�ش������م له، وبذلك قتل م�شموماً. وبالطبع 

�ش������اليب التي اعت������اد اليهود  فهذه هي االأ

يف ا�ش������تعمالها من قبل وتكررت با�شتمرار 

مع الراهب بحريا يف ب�رسى ومع الر�شول 

حممد �ش������لى اهلل عليه و�شلم  ومن ثم مع 

يا�رس عرفات  وال�شواهد على ذلك كثرية.
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ولتهدئة املوقف مت التو�شل اإىل اتفاق 

نباط  بتن�ش������يب ابن������ه هريود ملكاً  مع االأ

على ق�شم من اأرا�شي فل�شطني وي�شاعده 

يف هذا املن�ش������ب الكاه������ن هريكان الذي 

ن�ش������ب من قبل الرومان كوايل على والية 

فل�ش������طني على اأن يت������م كل ذلك بالتعاون  

نباط م������ن اأجل اإحالل  والتن�ش������يق مع االأ

ال�ش������الم. وقد كان ه������ذا التخطيط من 

قبل الرومان ينبع من ا�شرتاتيجية �شليمة، 

وال�ش������بب يف ذل������ك ه������و ت������اليف اخلطر 

فق، وقد  الفار�ش������ي الذي كان يلوح يف االأ

أنه لي�س يف مقدورهم فتح  اأدرك ه������وؤالء ا

نب������اط والفر�س يف اأن واحد  جبهة مع االأ

لذلك اأجربوا على حتقيق �ش������بل ال�شالم 

نباط. مع االأ

أ يلوح يف  وم������ع مطلع عام 40 ق. م بدا

فق اخلطر الفار�شي من ال�رسق، ومل يجد  االأ

هريود يف هذا الظرف �ش������وى اللجوء اإىل 

نباط للدفاع عن فل�شطني، اإال اأن هذا  االأ

م������ر مل يرق لليهود الذين اأخذوا يثريون  االأ

نباط وهريود، وقد ا�شتغلوا  الفنت �شد االأ

هذه احلادثة بتاأليب الرومان على هريود 

حماول������ني اإقناعهم باأن هريود حتالف مع 

نباط للث������ورة على الروم������ان والتمرد  االأ

عليهم مما ا�شطر هريود لل�شفر اإىل روما 

أي�ش������ا  و�رسح املوقف. وكما عادت اليهود ا

ثارة الفنت فقد  يف ا�شتغالل اأي �ش������بب الإ

نباط ب������اأن هريود ذهب  حاول������وا اإقناع االأ

للتن�شيق مع الرومان يف �شن احلرب �شد 

نباط عن طريق منحه من�شب هام يف  االأ

العا�ش������مة روما وتن�شيب ملك جديد يف 

نب������اط. وقد اختفى  فل�ش������طني معادياً لالأ

هريود فرتة من الزمن مما اأدخل ال�ش������ك 

نباط عن نواي������ا الرومان واإثارة  عن������د االأ

البلبل������ة ب������ني العاهل النبط������ي والرومان 

وهريود يف نف�س الوقت.

مور  وعلى كل ح������ال متت تهدئ������ة االأ

حتى زوال خطر الفار�ش������يني البارث عند 

نباط بحيث دفع  مور مع االأ ذلك �شويت االأ

ول مبلغاً من  العاه������ل النبطي مال������ك االأ

املال مت  االتفاق عليه مقابل �رساء نباتات 

البخور التي كانت تزرع يف منطقة اأريحا 

وت�ش������ديرها عن طريق اخلليج العربي. 

ول  ويف الوقت نف�ش������ه تو�ش������ل مال������ك االأ

أي�ش������اً مع ملكة م�رس  مور ا اإىل ت�ش������وية االأ

كليوباترا بحي������ث مت االتفاق على اإطالق 

حمر  نباط يف البحر االأ حرية املالحة لالأ

وحري������ة ا�ش������تخدام املوانئ عل������ى جانبي 

البحر مقابل مبلغ 200 وحدة نقدية من 

�شنف التاالنت. 
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ولكن بعد عودة هريود من روما اأخذ 

اليهود يكيدون املوؤامرات �ش������ده حماولني 

وجاهدي������ن يف املح������اوالت للتخل�س منه 

مور لدى كل  خوفاً من ك�ش������ف حقائق االأ

نب������اط والرومان، وله������ذا وخوفاً  م������ن االأ

على حيات������ه جلاأ ه������ريود لالختفاء عند 

ول الذي ا�شتطاع  العاهل النبطي مالك االأ

تخلي�ش������ه من مكائدهم. ورداً على ذلك 

أنف�شهم  أتباع هريود ا األب اليهود الرومان وا

نب������اط وعلى هريود نف�ش������ه، ومت  على االأ

نباط يف حوران  اإال  ت�شكيل حملة �شد االأ

أنها ف�ش������لت ثم عادوا الك������رة مرة اأخرى  ا

ولكن ه������ذه امل������رة يف عم������ان وكانت يف 

عام 31 ق. م. وقد ت�ش������دت لهم القوات 

ألتيمو�س واأوقعت  ا النبطية بقيادة القائد 

بهم �رس هزمية.

ون������ة اأي يف عام 31 ق.  ويف ه������ذه االآ

مرباطورية الرومانية �شل�شة  م �ش������هدت االإ

حداث الداخلية واخلارجية، وعلى  من االأ

ال�ش������عيد الداخل������ي فقد ح�ش������م املوقف 

يف ال�������رساع على ال�ش������لطة ب������ني اأوكتاف 

أكتيوم يف 2  أثر معرك������ة ا أنط������وان على ا وا

أيل������ول ع������ام 31 ق. م ل�ش������الح  اأوكتاف  ا

على ح�ش������اب اأنطوان، وقد ا�شتغل امللك 

النبطي هذا الظ������رف بتعزيز قدراته يف 

ال�رسق وحرق ال�شفن الرومانية يف البحر 

بي�س املتو�شط ، ومتت  حمر والبحر االأ االأ

مور ب�ش������كل جذري بني هريود  ت�ش������وية االأ

نب������اط، كما تع������زز موقف  أتباع������ه واالأ وا

نب������اط يف م������دن الديكابول�س ومنطقة  االأ

النقب و�شيناء وميناء غزة وموانئ البحر 

حم������ر واملتو�ش������ط، كم������ا اأقدمت ملكة  االأ

م�������رس كليوباترا عل������ى االنتحار وحتولت 

م�������رس من مملكة اإىل والية رومانية حتت 

�شلطة واٍل روماين.

7 – عبيدا الثاين 30 – 8/9 ق.م:

�ش������هدت البالد ازدهاراً اقت�شاديا يف 

مر  عهد هذا املل������ك، وقد انعك�س هذا االأ

عل������ى ازده������ار التبادل النق������دي ؛ ولهذا 

ا�ش������تمر يف �ش������ك العمالت طيلة ع�رسين 

عاماً وح�شن من موا�شفاتها مما اأعطاها 

حت�شناً يف قيمتها، ومنها نقود الدراخما 

التي اأ�شبحت تزن بني 4 اإىل 4،5 غ وكانت 

نباط.  تكتب عليها عبارة عبي������د ملك االأ

نب������اط يف املنطقة.  كم������ا قويت هيمنة االأ

نب������اط يف منطقة  وكربهان عل������ى قوة االأ

ال�رسق اأ�ش������بحت روم������ا تعتمد عليهم يف 

أم������ن املالحة يف البحار ومراقبتها  توفري ا

من  أي�ش������اً يف توفري االأ واالعتماد عليهم ا

يف فل�ش������طني واجلزيرة العربية وخا�شة 
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يف الفرتات التي ي�شتد فيها اخلطر على 

حمر  مرباطورية  وخا�شة يف البحر االأ االإ

واملحيط الهندي.

واأمام هذه الظروف وكتكتيك ع�شكري 

نباط  لال�ش������تفادة من هذه  م������ن قب������ل االأ

حداث مت ت�ش������كيل حملة م�ش������رتكة من  االأ

مرباطورية مبا فيها  الق������وات النبطية واالإ

قوات م�رسية ج������اءت بقيادة وايل م�رس 

يوليو�س غالو�س. وكانت قيادة القوات من 

نباط، وتوجهت  قبل واإدارة واإر�شادات االأ

ر�س ال�شعيدة )اليمن(  هذه القوات اإىل االأ

لتوفري اأمن املالحة يف باب املندب. وكان 

يقود القوات كامل������ًة رئي�س وزراء اململكة 

النبطية �ش������يليو�س. وقد جتمعت القوات 

حمر،  يف ميناء لوك كوم عل������ى البحر االأ

ومت توثيق اأحداث هذه احلملة بالتف�شيل 

عند ا�شرتابون ملا كان لها من اأهمية، وكان 

مركز جتمع القوات النبطية قبل توجهها 

اإىل ل������وك كوم يف مدينة البرتاء، وق�ش������م 

منه جاء من مدينة غزة. اأما بالن�شبة اإىل 

طرقات اجلزيرة العربي������ة الربية فكانت 

جميعها معروفة ب�ش������كل جيد وموؤمنة من 

أي�ش������اً.  نباط وحتت حرا�ش������تهم ا قبل االأ

وكانت ت�شري القوافل التجارية النبطية يف 

كل االجتاهات وتر�ش������وا يف ميناء هرمز 

على اخللي������ج العرب������ي ويف موانئ قطر 

ومين������اء قب������ط يف م�رس على �ش������فة نهر 

�شكندرية  النيل ومنها ت�ش������ري اإىل مدينة االإ

ودلت������ا وادي حم������د حيث مت بن������اء معبد 

نبطي هناك.

انطلق������ت القوات امل�ش������رتكة من لوك 

كم مبوج������ب خطة مبيتة من قبل قائدها 

النبطي �ش������يليو�س هدفها تبديد القوات 

جنبية يف اجلزيرة العربية والق�ش������اء  االأ

عليها دون اأي عناء وقتلها جوعاً وعط�شاً 

مرباطورية در�شاً قا�شياً باأال تعيد  وتلقني االإ

الكرة مرة اأخرى طامعة يف ا�شتعمار اأر�س 

العرب. وبالفعل فقد انطلقت القوات من 

لوك كوم اإىل اجلنوب حتى و�ش������لت موقع 

بني م������دن احلجر ومك������ة واملدينة ومنها 

يتم التوجه اإىل مواقع �شباأ وماأرب، اإال اأن 

احلملة ف�ش������لت ب�شبب نق�س مياه ال�رسب 

والتح�شني املنيع للمدن.

وعند ذل������ك تراجعت القوات امل�رسية 

التي كانت برئا�ش������ة غالو�س وت�شتت باقي 

القوات يف اأرا�شي اجلزيرة العربية  وما 

تبقى منها عاد اإىل مدينة احلجر ثم مدن 

ميو�س هرمز ومن ثم اإىل مدينة قبط على 

�شكندرية. وكانت النتيجة  النيل واأخرياً االإ

مرباط������ور ووكيله غال�س يف  خيبة اأمل االإ
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مرباطورية لت�ش������مل  أرا�ش������ي االإ تو�ش������يع ا

منطقة اجلزي������رة العربية، ورمبا كان يف 

أنف�ش������هم ا�شتغالل القوات النبطية  قرارة ا

نباط فكانوا  لتحقي������ق ماآربه������م اإال اأن االأ

اأذكى منه������م وبددوا جمي������ع طموحاتهم 

نية وامل�ش������تقبلية. وق������د اأكد املوؤرخون  االآ

حداث اأن �ش������بب  املعا�������رسون اإىل تلك االأ

الف�ش������ل يعود اإىل �شيا�شة احلنكة والدهاء 

أراد اأن يبدد  عند القائد النبطي ال������ذي ا

مرباطورية يف �شحراء اجلزيرة  القوات االإ

العربية لعدم خربتهم فيها ويلقنهم در�شاً 

يف عدم التفكري يف العودة اإىل تلك البالد. 

ول  وبعد ذلك تعزز موقف امللك عبيدا االأ

وقويت �ش������وكته يف الوقت الذي �ش������عفت 

مرباطور، وتو�شعت  فيه باملقابل �شوكة االإ

أرا�ش������ي اململكة النبطية وتعززت املواقع  ا

يف حوران �ش������هاًل وجباًل ويف النقب ومت 

بناء مركز حم�شن يف بئر ال�شبع.

أبرز  اإال اأن هذا الو�شع  املده�س والذي ا

نباط مل يرق لليهود ؛ لذلك اأخذوا  قوة االأ

يف حتري�س الرومان واإ�شعال الفتنة بينهم 

نباط وحث النا�س يف فل�ش������طني  وبني االأ

وخا�شة منطقة اجلليل واحلولة واللجاة 

على الثورة ومت ا�ش������تدعاء هريود واأخيه 

م������ر واإعادة اتخاذ  اإىل روما لتو�ش������يح االأ

ا�شرتاتيجية جديدة، اإال اأن القائد النبطي 

مور بحذر وذكاء  �ش������يلو�س كان يراقب االأ

حاد ويعاجلها بحكم������ة كبرية، فقد اأخذ 

يف معاجلة �ش������وؤون اليهود يف فل�ش������طني، 

وبلغت العالق������ة احلميمة اإىل اأوجها بينه 

أنه طلب م�ش������اهرته  وبني  هريود لدرجة ا

وخطب اأخته �ش������لومه. حي������ث كانت هذه 

مرية تع�ش������ق هذا القائ������د وحتبه حباً  االأ

�شديداً ب�شبب بطوالته ومهاراته القتالية، 

وق������د طالت عالقة احل������ب بينهما لفرتة 

طويلة ا�ش������تمرت ع������دة �ش������نوات، اإال اأن 

اليهود اأوقعوا الفتنة بني هريود و�شيليو�س 

واأف�شدوا العالقة واأف�شلوا الزواج، لذلك 

زوج هريود اأخته اإىل �ش������خ�س اأخر يدعى 

خته. ألك�شا�س عنوًة واإجباراً الأ ا

وىل واملفتاح  وكانت هذه اخلط������وة االأ

اإىل املرحلة القادم������ة وهي حث الرومان 

نباط وا�شتغالل  يف �شن احلرب �ش������د االأ

اخل������الف بينهم وبني ه������ريود، ولهذا مت 

تزويد هريود بق������وات كبرية للزحف على 

املناط������ق النبطي������ة والتوغ������ل يف مناطق 

اللج������اة وجبل ح������وران وتوكيله ب�ش������كل 

ر�ش������مي من قبل روما يف اإ�شعاف وجود 

نباط يف فل�شطني وجنوب �شورية، وقد  االأ

ا�ش������تمرت هذه املحاوالت الفا�ش������لة اأكرث 
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أنه مل ي�شتطع تنفيذ  من ع�رس �شنوات. اإال ا

أية مهم������ة، بل على العك�������س فقد ازداد  ا

الن�شاط االقت�شادي واأخذ يزدهر ب�شكل 

مت�شاعد، كما تو�شعت النه�شة العمرانية 

وخا�شة يف ب�رسى واملناطق وبناء ق�شور 

ومعابد جديدة ومنها معبد �ش������يع و�شور 

و�شحر و�شعارا وغريها.

ثم جرت حم������اوالت اأخرى بتق�ش������يم 

املنطقة ال�ش������مالية يف فل�ش������طني واللجاة 

اإىل كنتونات �شغرية مثل احلولة وبانيا�س 

على واجلوالن وتعزيز  ومنطقة اجلليل االأ

ال�ش������لطات يف مدن الديكابول�س ومنحها 

الهبات وحرية �شك النقود وتدعيم احلكم 

الذاتي فيها وخا�ش������ة يف مدينة دم�ش������ق، 

وبالطبع فكانت املقا�شد من وراء كل ذلك 

بث العداء وحتري�س النا�س وتاأليبهم �شد 

أ�شقاء هريود  نباط. كما قاموا يف تعيني ا االأ

كحكام حمليني على بع�س املناطق.

ولكن على العك�س مما ت�ش������ور هوؤالء 

فقد كانت النتيجة اأن ا�شتعلت الثورة على 

ال�ش������لطات الرومانية الت������ي انطلقت من 

منطق������ة اللجاة.  عند ذلك مت ا�ش������تدعاء 

هريود من جديد اإىل روما يف عام 12 ق. 

مور وو�ش������ع خطة  م م������ن اأجل تدار�س االأ

نباط وقادتهم  جذرية للق�شاء على قوة االأ

وب�ش������كل خا�س �ش������يليو�س. اإال اأن النتائج 

جاءت بالعك�س، وبعد اأن �شول اليهود اإىل 

نباط يف املناطق  روما باأن الق�شاء على االأ

مر ال�شهل،  ال�شمالية من فل�شطني كان باالأ

وبعد اأن خا�س هوؤالء عدة معارك وباءوا 

بالف�ش������ل عن������د ذلك ا�ش������طرت روما اإىل 

نباط ومت الرتحيب يف  امل�ش������احلة مع االأ

القائد �شيليو�س ودعوته اإىل روما من قبل 

اأن  اأوغ�ش������ط�س وخا�شة بعد  مرباطور  االإ

خري اأن عدد القتلى من قواته  علم هذا االأ

بل������غ 2500 فار�س، عند ذلك فقدت روما 

ثقتها يف هريود واتباعه من الرومان.

8 - احلارثة الرابع:

بعد تن�شيب العاهل اجلديد احلارثة 

جرت حماوالت جديدة م������ن قبل اليهود 

خلل������ق الفتنة واخلالف بين������ه وبني قائد 

جيو�ش������ه ورئي�س الوزراء �ش������يليو�س حيث 

ا�شتغل هوؤالء وجود القائد يف روما ووفاة 

امللك عبيدا وتن�ش������يب امللك اجلديد باأن 

اأدخلوا يف ذهنه فكرة مفادها اأن �شيليو�س 

موجود يف روما للتعاون مع الرومان �شده 

واأن قتل عبيدا كان بتدبري من �ش������يليو�س 

عن طريق د�س ال�ش������م له بالطعام. ولكن 

ثب������ت بعد ذل������ك اأن القائ������د النبطي كان 

وجوده يف روما من اأج������ل تعزيز الوجود 
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النبطي يف روما اقت�شادياً وثقافياً ودينياً 

حيث قام �ش������يليو�س ببن������اء معبدين على 

لهة النبطية وخا�ش������ة ذو ال�رسى  �رسف االآ

يط������ايل الغربي وعلى  عل������ى ال�ش������احل االإ

�رسف امللك النبط������ي عبيدا، كما قام يف 

بن������اء معبد يف مدين������ة ميليت�س واآخر يف 

مدينة ديلو�س بني اأعوام 21 – 20 ق.م.

أنه  أقنع������ت روما ا وهذه الت�رسف������ات ا

لي�س هناك اأي خالف بني امللك اجلديد 

وقائ������ده مما اأجربها عل������ى االعرتاف به 

نباط وتربيك من�ش������به ومد يد  كملك لالأ

العون له والطلب منه يف التن�ش������يق معها 

يف العمل امل�شرتك لتطوير املنطقة. وبعد 

عودة القائد �شيليو�س اإىل البرتاء ا�شتطاع 

الق�شاء على جميع اجلوا�شي�س من اليهود 

الذين حاولوا اإ�ش������عال الف������نت بني القادة 

نب������اط بني بع�ش������هم البع�س من جهة  االأ

وبينه������م وبني الرومان م������ن جهة اأخرى. 

ولك������ن اليهود وكعادتهم يف ا�ش������تغالل اأي 

ثارة الفنت فقد ا�ش������تغلوا وفاة  منا�ش������بة الإ

ه������ريود يف ربي������ع ع������ام 4 ق. م يف اإقناع 

أبنائ������ه يف احلكم على  روم������ا بتن�ش������يب ا

مر  بع�س املناطق �ش������ناً منهم اأن هذا االأ

�شي�ش������هل يف تقوي������ة ال�ش������لطة الرومانية 

وي�شعف ال�شلطة النبطية، اإال اأن اآمالهم 

اأخفق������ت وكانت النتيجة ا�ش������تعال الثورة 

التي قامت بها �ش������عوب تلك املناطق التي 

ن�ش������ب هوؤالء كحكام لها. عند ذلك وجد 

أنف�شهم م�شطرين اإىل اال�شتنجاد  الرومان ا

نباط لتهدئة النا�س وقمع هذه الفنت،  باالأ

نباط رف�شوا التواطوؤ مع الرومان  لكن االأ

أبناء املنطقة.  ووقفوا اإىل جانب ا

وبالطبع فهذه الت�رسفات نبهت روما 

اإىل خيانة اليهود وكيفية ا�شتغاللهم الفر�س 

لدب الفو�ش������ى يف املجتم������ع. وتخلوا عن 

أبناء هريود يف  قرارهم بتعزيز �ش������لطات ا

م������دن الديكابول�������س واملناطق ال�ش������مالية 

من فل�ش������طني وحتى غ������زا وربطوا هذه 

املناطق مبا�رسًة بالوالية ال�شورية والوايل 

الروماين، كم������ا فقدوا ثقته������م باليهود. 

وبالنتيجة فقد اأ�ش������عفت هذه الت�رسفات 

أنف�شهم  �شوكة اليهود يف املنطقة  ووجدوا ا

حداث، لذلك جلوؤوا  م�ش������تبعدين عن االأ

نباط وا�ش������تعطافهم من  اإىل ا�ش������تمالة االأ

خالل التقرب يف م�شاهرة امللك النبطي 

أثر ذل������ك زوج احلارثة  احلارث������ة، وعلى ا

أنتيباتر. وكانت  ابنته �شعودات اإىل هريود ا

ن يوطد هريود  هذه الفر�شة منا�ش������بة الأ

�شلطاته يف الق�شم ال�شمايل من فل�شطني. 

ولكن ع������ادت الفتنة م������ن جديد لدرجة 
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مرية النبطية  يقاع بني االأ و�ش������لت اإىل االإ

وزوجها واإخوته.

وعند ذلك وجد العاهل النبطي نف�شه 

م�شطراً اإىل تدعيم وتعزيز موقف ابنته، 

لذلك ق������ام باإر�ش������ال قوات������ه اإىل منطقة 

هريود و�شدد قب�شته على منطقة حو�س 

الريم������وك ومدن جمل������ة وطربية، وترافق 

مرباطور تيبري يف  م������ر مع وفاة االإ ذلك االأ

أراد هذا  آذار عام 37 ب. م. وقد ا �ش������هر ا

مرباطور قبل وفاته اأن ي�ش������عل املنطقة  االإ

حرباً وخا�ش������ة بعد حماوالت متكررة يف 

الغزو قام به������ا القائد الروماين فيتيلو�س 

وكانت نتيجتها الف�شل، كما ف�شلت جميع 

خططه. وبالنتيجة اأنهكت قوات احلارثة 

القوات الرومانية وان�شم ق�شم كبري منها 

اإىل القوات النبطية.

ويف تل������ك الفرتة ب������داأت تظهر بوادر 

الدعوة للديان������ة الن�رسانية لذلك اأخذت 

املكائ������د اليهودي������ة تظه������ر �ش������د الدين 

مرية  اجلديد، وقد ا�شتطاعوا من خالل االأ

هريوديا )9 – 39 م( التي اأ�شبحت �رسة 

م������رية النبطية وزوجة ثانية اإىل هريود  لالأ

أنتيبا تر اأن يف�ش������دوا العالقة بينها وبني  ا

زوجها، ومن جهة ثاني������ة حثت على قتل 

اأو موت الداعية الثاين للديانة امل�شيحية 

يوحنا املعمدان )جان باتي�ش������ت( يف قلعة 

ماك������رون يف بداية عام 29 م. وانعكا�ش������اً 

حداث فقد انتق������م احلارثة من  له������ذه االأ

أنتيبات������ر واأخوته باأن طردهم من  هريود ا

جميع املناطق املحيطة يف دم�ش������ق ومدن 

أرا�ش������ي  الديكابول�������س واأخذ يتو�ش������ع يف ا

فل�ش������طني، ومن جه������ة اأخرى اأ�ش������بحت 

قواته حتيط يف كام������ل املناطق املحيطة 

يف دم�شق. وح�ش������ب مذكرات جوزيف اأن 

اليهود وج������دوا يف هزميتهم اأمام القائد 

النبطي عبارة ع������ن عقوبة اإلهية وتاأديب 

أو قتل الداعية يوحنا  وانتقام اإىل م������وت ا

حداث قد متت  املعمدان، ورمبا اأن هذه االأ

يف حياة ال�شيد امل�شيح عليه ال�شالم.

وبالطبع فه������ذا تاأكيد على �ش������يطرة 

نب������اط على مناطق دم�ش������ق حتى فرتة  االأ

مرباطور غايل غ������وال الذي جاء  حك������م االإ

ثناء  بعد تيبري منذ عام 37 م. ويف تلك االأ

هرب من دم�شق بول�س الر�شول يف الوقت 

الذي كانت املدينة حمرو�شة من قبل قوات 

تتب������ع ال������وايل النبطي ال������ذي عينه امللك 

احلارث حلرا�شة دم�ش������ق. وجاء يف ذكر 

الق�ش������ة اأن هذا املب�رس كان مطارداً ويتم 

البحث عن������ه للقب�س عليه داخل املدينة، 

مر مت تدبريه بحيث مت و�ش������عه  اإال اأن االأ
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يف �ش������لة ثم اإنزاله من ناف������ذة من نوافذ 

ال�ش������ور ثم الفرار. وقد مت حتديد تاريخ 

هذه احلادثة يف فرتة زمنية تقع بني عام 

39 اأو 40 م.

نباط على دم�شق  اإن تاأكيد �شيطرة االأ

أي�ش������اً يف وقت كانت ت�ش������كل فيه  جاءت ا

هذه املدينة واحدة من مدن الديكابول�س  

باطرة تيبري وخلفه  ومبوافقة واإق������رار االأ

أي�ش������ا على  مر ا غايل غوال. ويوؤكد هذا االأ

نباط وتو�ش������عهم يف املنطقة وعدم  قوة االأ

مرباطورية تقلي�س نفوذهم  قدرة حكام االإ

مر  مم������ا جعلهم يقبل������ون يف �شيا�ش������ة االأ

الواق������ع. بل على العك�������س من ذلك فكان 

مور ال�ش������عاب التي جتري يف  تدب������ري االأ

املنطقة من الق�شاء على الفنت التي كان 

يثريها اليه������ود وغريهم كان يتم تدبريها 

نباط. ومعاجلتها من قبل االأ

وكربه������ان على ذلك غي������اب الكتابات 

باطرة تيب������ري وغايل غوال  التي تذك������ر االأ

وكذلك النقود وامل�شكوكات الرومانية يف 

املدينة، بينما كانت النقود وامل�ش������كوكات 

النبطي������ة هي ال�ش������ائدة يف تل������ك الفرتة. 

كما اأن الوايل الذي كان يحكم دم�شق يف 

ونة كان يعرف با�شم حاكم دم�شق  تلك االآ

ومنطقتها و�شعبها وممثل امللك احلارثة، 

اإ�ش������افة اإىل كونه �ش������يخ قبيلة من قبائل 

أنه ينتمي  نباط، ورمب������ا اأن ذلك يعني ا االأ

أو يتب������ع القبيلة النبطية التي كانت تقيم  ا

يف دم�ش������ق داخلها وخارجها، ومت تعزيز 

�شلطاته بو�شاطة قوات ع�شكرية اأمده بها 

امللك النبطي لتمتني حكمه �شد الرومان، 

كما اأن �ش������لطاته امتدت مل�شاحات وا�شعة 

جداً خارج مدينة دم�شق مبا فيها البادية 

ال�رسقية ومت بناء معبد نبطي يف منطقة 

لهة النبطية  ال�ش������مري اأقيم على �رسف االآ

لهة من قبل  ومتار�������س به عبادة ه������ذه االآ

نباط يف البادية. االأ

ويف داخل دم�ش������ق اأي�شاً مت بناء معبد 

نبطي يف احل������ي ال�رسقي واأخر يف احلي 

ال�ش������مايل ال�رسقي من املدينة، وقد حتول 

خ������ري اإىل بازيلي������ك وتق������ام فيه  ه������ذا االأ

الطقو�س الدينية امل�شيحية التي ا�شتمرت 

حتى القرن ال�ش������اد�س حيث جاء و�ش������فه 

من قبل امل������وؤرخ املعني الذي ذكر اأن هذا 

املكان وجد يف احل������ي النبطي ثم حتول 

اإىل م�شجد �شمي با�شم م�شجد النبطيني. 

كما مت جر فرع مياه جديد من نهر بردى 

أو  مير يف املدينة �شمى ال�شاقية النبطية ا

نباط، ثم ع������رف موؤخراً عند ابن  نهر االأ

ع�شاكر بنهر يزيد يف القرن الثاين ع�رس.
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نباط وامللك  وكدليل على اأن وجود االأ

النبط������ي كان اأمراً طبيعي������اً ومنطقياً اأن 

املل������ك كان يظهر ا�ش������مه ف������وق الكتابات 

أنه العاهل الذي يحب �شعبه و�شعبه  على ا

يحب������ه. ومن هنا جن������د اأن الكلمات التي 

كانت ت�شف امللوك تعرب عن الرحمة ومن 

هذه الكلمات التي كان������ت تنق�س )رحمة 

من������ه – يحب– حمب– حبيب– حمبب...

اإلخ(. وكان يظهر دائماً اإىل جانب زوجاته 

خال������دة وخال������د و�ش������وكيالت التي كانت 

تت�شدر النقود امللكية الف�شية والربونزية 

التي كانت ت�شك ب�شكل خا�س يف دم�شق. 

وق������د اعترب ع�رس احلارثة كفرتة تاريخية 

كان التو�ش������ع النبطي فيها ياأخذ اأق�ش������ى 

امتداد له على الرقعة اجلغرافية، وكذلك 

بنية النبطية  كاأو�شع انت�شار للكتابات واالأ

وكذلك الن�ش������ب التذكارية التي و�شفت 

لهة النبطية  نب������اط واالآ كرث اأهمية لالأ باالأ

من �ش������مال اجلزيرة العربي������ة اإىل البحر 

املتو�شط وفل�شطني وجبل ال�شيخ ودم�شق 

والبادية ال�ش������ورية وحوران �شهاًل وجباًل 

وديدان وحتى اخلليج العربي.

وكدلي������ل عل������ى اعتناق املل������ك هريود 

له النبطي  للديانة النبطي������ة اأن متثال االإ

الذي ن�شب يف داخل معبد بعل �شامني يف 

�ش������يع كان بح�شور هريود حيث رفع هذا 

له النبطي على �رسف  التمثال املكر�س لالإ

حرف  هريود، وق������د كتب التكري�������س باالأ

نباط اإىل  النبطية. كما و�ش������ل نف������وذ االأ

ال�شاحل اللبناين حيث كر�س معبد نبطي 

ل������ه النبطي ذي ال�رسى يف  على �رسف االإ

�ش������يدا و كما كان له������م تواجد يف البقاع 

ومت بناء مدينة مازالت تعرف حتى اليوم 

با�شم النبطية.

9 – مالك الثاين 40 – 70 م:

كان اليه������ود يعي�ش������ون يف زمن مالك 

الثاين بني �ش������عوب بالد ال�شام ممزوجني 

أو  كاأقلية ولي�������س لهم اأي كيان �شيا�ش������ي ا

أو اإداري، وكانت حوران مبا  اجتماع������ي ا

فيها اجلب������ل خالية من اأي جالية يهودية 

يف زمن العاهل النبطي مالك الثاين، ويف 

نباط،  زمنه كانت �شيناء حتت ت�رسف االأ

وكانت متتد هذه ال�ش������يطرة حتى اخلليج 

العربي، ولعب������ت واحة اجلن������دل ووادي 

�رسح������ان دوراً هام������اً يف طري������ق التجارة 

وبني������ت يف تلك املناطق الكثري من املعابد 

النبطية.

10 – رئبال الثاين 71 – 106 م:

نباط يف  كانت ال�ش������مري تتب������ع اإىل االأ

عهد رئب������ال الثاين، والدلي������ل على ذلك 
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الكتابة النبطية عل������ى املعبد والتي تعود 

اإىل عام 24 من حكم رئبال، وهذا التاريخ 

يتوافق مع عام 405 من التاريخ الروماين 

وال�ش������لوقي و ويتطابق م������ع عام 93/ 94 

له بعل �ش������امني  م. وهذا املعبد مكر�س لالإ

)زو�س هوبي�ش������تو�س( وكان يرده احلجاج 

نباط. العرب االأ

يف ربي������ع ع������ام 106 كان تاريخ نهاية 

اململك������ة النبطي������ة ومت ت�ش������كيل الوالي������ة 

را�شي التي  العربية فوق ق�شم كبري من االأ

نب������اط، اأما منطقة اجلليل  كانت تتبع االأ

فقد اأحلقت بالوالية ال�شورية.

نهاية اململكة النبطية وتواطوؤ اليهود:

اإن م�ش������األة نهاي������ة اململك������ة النبطية 

وت�ش������كيل الوالية العربية مع اإحلاق عدد 

من مدن الديكابول�س بهذه الوالية وتو�شيع 

رقعتها يثري كثرياً من الت�شاوؤل، فمن جهة 

مل ي�رس املوؤرخون القدامى اإىل هذا احلدث 

حداث  ومل يعطوه اأهمية ك������ربى كباقي االأ

مرباطورية وعلى  التي كانت متر به������ا االإ

�ش������بيل املثال احلروب التي كانت جتري 

مر يقود  مع الفر�������س، وبالطبع فه������ذا االأ

الباحث لط������رح العديد من الت�ش������اوؤالت 

منها:

1 – فم������ن جهة مل يذك������ر اأن حرباً قد 

جرت ب������ني الطرف������ني واأن العملية متت 

بهدوء تام ودون اإراقة دماء.

مرباطور  2 – من جهة اأخرى ذكر اأن االإ

تراج������ان قد ح�ش������د الفرق ال�ش������اربة يف 

ىل �شورية  مرباطورية بعد اأن ا�شتدعاها اإ االإ

واملناط������ق املحيطة يف اململك������ة النبطية 

وهي فرقة فرياتا املقيمة يف منطقة بالد 

النهرين – الفرقة الربقاوية )�شريينائيك( 

املقيمة يف �شمال اأفريقيا – فرقة غاليكا 

)املقيمة يف فرن�ش������ا( اإ�شافة اإىل الكتائب 

املتواجدة يف املنطقة، وو�ش������عت جميعها 

حتت قيادة كارنيليو�س باملا.

3 – احل�شار الذي فر�شه الرومان يف 

بي�س املتو�ش������ط  حمر والبحر االأ البحر االأ

طب������اق الكامل على  واخلليج العربي واالإ

اململك������ة من جمي������ع اجلهات وت�ش������ييق 

اخلناق على التج������ارة النبطية، وبالطبع 

ف������كل ذل������ك كان مير �ش������من اإر�ش������ادات 

اجلوا�شي�س اليهود يف املنطقة ومن داخل 

اأرا�شي اململكة النبطية.

أنه �ش������من ه������ذه الفرتة  ومن املرجح ا

الزمنية ثمة ظروف اأ�شبحت مواتية لهذا 

احلدث اأهمها:
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1 – وف������اة امللك النبطي رئبال الثاين 

نباط واأقواهم. اأخر ملوك االأ

عل������ى  املحافظ������ة  ا�ش������تمرارية   –  2

امل�ش������الح النبطي������ة من جمي������ع النواحي 

نباط يف ت�شكيلة  ودخول ق�شم كبري من االأ

مور  مرباطورية وا�شتالم زمام االأ جي�س االإ

دارية واالقت�شادية والدينية. االإ

نباط بانخراطهم يف جميع  3- �شعور االأ

املجاالت واملحافظة على م�شاحلهم واأن 

وجود الرومان يف املنطقة مل يعد عبارة عن 

ا�شتعمار بقد ما هو عامل ا�شتقرار وردء 

اخلطر الفار�ش������ي عن املنطقة وتعر�شهم 

حلروب مدمرة.

¥µ
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ال �ش������ك يف اأن املفكرين اليونانيني اأفالطون واأر�شطو هما اأقدم من 

بحث يف اللغة ون�شاأتها، مع اختالف يف الراأي بينهما، فقد ذهب اأفالطون 

لفاظها معاين الزمة مت�شلة بطبيعتها،  اإىل اأن اللغة ظاهرة طبيعية واأن الأ

فالكلمة جتلو بلفظها املعرب اأو طبيعة ا�ش������تقاقها الواقع الذي تعرب عنه. 

وذهب اأر�شطو اإىل خالف ذلك حني راأى اأن اللغة ظاهرة اجتماعية واأن 

وهذا ما اأخذ 
 )1(

. أو ترا�سٍ لفاظها معاين ا�شطالحية ناجمة عن اتفاق ا الأ

اأديب وناقد وقا�س �سوري

العمل الفني: الفنان �سعد يكن

❁

˜

يف ن�ش�أة اللغة العربية
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ن�رص الدين البحرةن�رص الدين البحرة
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 Etienne به اللغوي الفرن�شي كوندياك

Condillac )1715-1780( يف الق������رن 
الثامن ع�رس وا�شتهر به اللغوي ال�شوي�رسي 

الكب������ري �شو�ش������ور Saussure يف القرن 

�ش������ارات  الع�رسين، يقول كوندياك: »اإن االإ

اللغوية ا�ش������طالحية، واللفظة انتقيناها 

نحن الب�رس، وال عالق������ة لها باأفكارنا اإال 

عل������ى نحو اعتباطي. ويقول اإن اللغة هي 

اأو�شح مثال للعالقات التي نكونها ب�شورة 

. يف حني يقول �شو�ش������ور: »اإن 
)2(

اإرادي������ة«

العالقة بني الرموز واملعاين، على الرغم 

أنها ع�ش������وائية، فهي ا�ش������طالحية  م������ن ا

اتفاقية ثابتة بالن�ش������بة اإىل اللغة الواحدة 

)3(
واملجتمع الواحد«.

�سوات الطبيعية: اللغة حكاية الأ

الدي������ن  �ش������الح  �ش������تاذ  االأ وينطل������ق 

الزعب������الوي م������ن راأي اأفالطون فريى اأن 

�ش������ل بحكاية اأ�شوات  اللغة ن�شاأت يف االأ

أثبت علم اللغة احلديث تلقي  طبيعي������ة. وا

ن�ش������ان  �ش������وات مذ كان االإ اللغ������ة من االأ

مت�ش������اًل بالطبيعة ات�ش������االً ال انف�ش������ام 

أداته التعبريية من اأ�ش������دائها،  له، تنبثق ا

)4(
وتنبعث جذور لغته من اأحداثها.

أيه بنظرية  أنه ي�شتدرك موؤيداً را على ا

نعوم ت�شوم�ش������كي يف اللغ������ة، فيقول: اإن 

�ش������وات الطبيع������ة يف التعبري  املحاكاة الأ

آلية، فقد دل العلم على اأن  لي�شت حماكاة ا

ن�ش������ان من القدرة الفطرية ما يجعله  لالإ

ي�شوغ مقاطع لغته يف م�شاكلة للم�شموع، 

ويف اإبداع من الذات. ويقول ت�شوم�شكي: 

اإن الطفل ال تنمو مهارته اللغوية مبح�س 

مواءمته ملا يقع يف �ش������معه ح�شاً وجر�شاً، 

أذنها،  كما يتفق للببغاء يف حكاية ما يقرع ا

واإمنا يعتمد يف ذلك على كفايته اللغوية 

)5(
الفطرية.

راأي ابن جني يف »اخل�سائ�س«:

آخ������ر فاإن اب������ن جني يف  م������ن جانب ا

»اخل�ش������ائ�س« يقدم يف اأ�شل اللغة نظرة 

مقاربة فهو يقول: »ذهب بع�شهم اإىل اأن 

�شوات  اأ�ش������ل اللغات كلها اإمنا هو من االأ

امل�ش������موعة كدوي الريح وحن������ني الرعد 

وخرير املاء و�شحيج احلمار ونعيق الغراب 

و�شهيل الفر�س ونزيب الظبي ونحو ذلك. 

ثم ول������دت اللغات عن ذل������ك يف ما بعد. 

وهذا عندي وجه �شالح ومذهب متقبَّل«. 

وي�شتطرد ابن جني: »اأعلم اأن هذا مو�شع 

�رسي������ف لطي������ف، وقد نّبه علي������ه اخلليل 

و�ش������يبويه، وتلقته اجلماع������ة باالعرتاف 

ب�ش������حته والقبول. قال اخللي������ل: كاأنهم 

توهموا يف �شوت اجلندب ا�شتطالة ومداً 
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فقال������وا: »�رسَّ« وتوهموا يف �ش������وت الباز 

تقطيعاً، فقالوا: »�رس�رس«. وقال �شيبويه 

أنها  يف امل�شادر التي جاءت على الفعالن، ا

َزان  تاأتي لال�شطراب واحلركة نحو »النََقَ

والَغليان والغثيان، فقابلوا بتوايل حركات 

)6(
فعال«. املثال، توايل حركات واالأ

حداث اأ�سوات احلروف.. على �سمت الأ

لفاظ  ويف التاأكيد على العالقة بني االأ

�شوات ينقل الزعبالوي عن ابن جني  واالأ

لفاظ مبا ي�شاكل  : »فاأما مقابلة االأ
)7(

قوله

حداث فب������اب عظيم  اأ�ش������واتها م������ن االأ

وا�ش������ع، ونهج متلئ������ب –اأي: م�ش������تقيم- 

أنهم كثرياً ما  عند عارفيه ماأم������وم. ذلك ا

يجعلون اأ�ش������وات احلروف على �ش������مت 

ح������داث املع������رب بها عنه������ا، فيعدلونها  االأ

به������ا، ويحت������ذون عليها، وذل������ك اأكرث ما 

نقدره واأ�ش������عاف ما ن�شت�شعره. من ذلك 

كل  ������م، فاخل�شم االأ ������م وَق�شِ قولهم: َخ�شِ

للرطب كالبطيخ والقث������اء وكان نحوهما 

من املاأكول الرطب، والق�ش������م لل�ش������لب 

الياب�س نحو ق�شمت الدابة �شعريها ونحو 

ذلك، فاختاروا اخلاء لرخاوتها للرطب، 

والقاف ل�شعوبتها للياب�س، حذواً مل�شموع 

حداث«. �شوات على حم�شو�س االأ االأ

اللفظ ومعناه.. ون�سوء اللغة

ويالحظ �شالح الدين الزعبالوي »اأن 

املنا�ش������بة بني اللفظ ومعن������اه اإمنا تتجلى 

خا�شة يف مرحلة من مراحل ن�شوء اللغة. 

فاملرحلة ال�ش������وتية مرحلة طبيعية ال بد 

ي لغة اأن جتوزها، وهي اأظهر ما تكون  الأ

يف اللغات غ������ري املرتقية اأو يف الدرجات 

آثار هذه  الدنيا من املرتقية. وقد تتقارب ا

أو تتباعد، ولكن.. البد  املرحلة يف اللغات ا

ألفاظ هي اأ�ش������داء  اأن تتف������ق يف كل لغة ا

�ش������ل تباعد هذه  ملعانيه������ا، ويُعزى يف االأ

املقاط������ع يف لغة، عنها يف لغة اأخرى، ولو 

�شوات،  حكت �شوتاً بعينه اإىل اأن حماكاة االأ

آلية، ذلك اأن قدرة  كم������ا مّر بنا ال تك������ون ا

كل جماعة ب�رسية على �شوغ مقاطع لغتها 

اخلا�ش������ة بها، اإمنا تتاأثر بجارحة �شمعها 

وجهاز نطقها، فهي تتوهم امل�شموع على 

منط ح������ني تتلقاه، وحتاكي������ه يف ت�رسف 

حني توؤديه وتعرب عنه، فال بد لكل جماعة 

من نظام �شوتي ذي �شمات خا�شة للتلقي 

)8(.
داء جميعاً« واالأ

ر�سوزي.. والنظرية الطبيعية: الأ

وعل������ى الرغم م������ن اأن املفكر العربي 

مة  ر�ش������وزي يف كتابه »بع������ث االأ زك������ي االأ

العربية ور�شالتها اإىل العامل: ر�شالتا اللغة 
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النظرية  والفن« ال يخالف كثرياً 

الطبيعية يف ن�شاأة اللغة، بل يتو�شع 

املرئي  –اخليال  وي�ش������يف  فيها 

أنه ي�شيف ما ميكن اأن  مثال- اإال ا

ندعوه: النظرة الفنية اإىل اللغة. 

»اإن الكلمات العربية  فهو يقول: 

نف�شها ت�شري اإىل هذه النظرة الفنية 

يف احلياة، فكلم������ة )ثواب( مثاًل 

ت�شري ب�ش������ورتها احل�شية )ثوب( 

اإىل اأن العم������ل يتلب�������س �ش������احبه 

مثلما يتلب�س الثوب البدن. وكلمة 

)َذنْب( ت�شري ب�ش������ورتها احل�شية 

)َذنَب( اإىل اأن الذنب من مقرتفه 

كالذن������ب من احلي������وان، يالحقه 

ويح������ط من ق������دره. وكلمة )نّية( 

ت�شري ب�ش������ورتها )نواة( اإىل اأن النوايا من 

النف�س كالنواة من النبات: فالنية تر�ش������م 

بتموج عبارتها، �ش������مات �شاحبها، والنواة 

تك�ش������ف بثمرها عن مكنونات �شجرتها. 

وكذلك ه������ي الكلمات: جرم. ق�ش������ا�س. 

ج������زاء. عق������اب.. كلها ت�ش������ري باأ�ش������ولها 

اللغوية على �شور: اجلر والق�س واجلز.. 

مع ذلك، فاإن الذهن العربي، مل يقف عند 

حدود ال�ش������ورة، بل تعداها ب�شبوته اإىل 

)10(
املعنى: م�شدر وجودها«.

الكلمة.. يف الل�سان العربي

ر�شوزي يرى  مهما يكن من اأمر فاإن االأ

اأن الل�ش������ان العربي ظل حمتفظاً باأ�شوله 

يف الطبيعة بف�ش������ل بنيانه اال�ش������تقاقي، 

وىل،  فالكلمة مل تزل فيه على ن�ش������اأتها االأ

�شورة �ش������وتية حتمل طابع املعنى الذي 

أن�ش������اأها، وتدل عليه دالل������ة املبنى على  ا

امل�شمم، وبنيان هذا الل�شان مل يزل يوؤلف 

كاًل حياً، تن�ش������جم فيه املقومات، كالنحو 

ن�ش������جة يف  والكالم والنغم، ان�ش������جام االأ

)11(
البدن.
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أنه يدر�س الل�شان  ر�شوزي ا ويو�ش������ح االأ

 Genetique العربي درا�ش������ة توليدي������ة

»تك�ش������ف لنا عن نهج احلياة يف اإيجادها 

أداة بيانها، فت�ش������اعد على حل امل�ش������كلة  ا

التي ا�شتع�شى على العقل حلها، اأال وهي 

)12(
م�شكلة الل�شان ذاتها«.

عاجم«.. وعقليتهم اأعالم اللغة »الأ

وفيما يرى اأن الكلمة العربية �ش������ورة 

حية تفي�س عل������ى املفاهيم الكامنة فيها 

بياناً �شوتياً مرئياً يك�شبها ُحلة من ال�شعر، 

فاإن������ه يت�ش������اءل: كيف ظل������ت مزايا هذا 

ن؟ اأيرجع ال�شبب  الل�شان جمهولة حتى االآ

يف ذل������ك اإىل االخت������الف بالعبقرية بيننا 

أولوا عنايتهم درا�شة ل�شاننا؟  وبني الذين ا

أم يرجع ال�شبب اإىل اأن اأعالم اللغة وجلّهم  ا

عاجم قد اأدركوا بنيان كالمنا من  من االأ

خالل عقليتهم، فدونوا قواعده على مثال 

 مهما يكن ال�ش������بب يف 
)13(

قواعد لغتهم؟

ذلك، فاإن درا�شة لغتنا يظهر فيها التق�شري 

يف تنظي������م معاجمنا، حيث ظلت الرابطة 

اال�شتقاقية على حدود العالقة بني الفعل 

وم�شتقاته اال�ش������مية والفعلية، بينما هذه 

فعال التي ترجع  العالقة ت�شمل جميع االأ

اإىل �ش������ورة �شوتية مقتب�ش������ة مبا�رسة من 

الطبيعة. فعالقة فعل »خرق« مثاًل تقف 

يف املعجم على الكلمات التالية: اخلارق 

)ما يخ������رق الع������ادة( واملخ������راق )املمر( 

واملخرقة )املثقبة( واملخارق )املنافذ( يف 

فعال  حني اأن العالقة املذكورة ت�ش������مل االأ

الت������ي ترجع اإىل اأورمة »خّر« املاء خريراً، 

أنها  وىل، اأي ا ال�شورة ال�شوتية- املرئية االأ

ت�ش������رتك يف خيال تاأثري امل������اء يف جمراه: 

خرب خرباً، خ������رج خروجاً، خرد خرداً، 

خ������رم خرماً، خ������رز خ������رزاً.. وعلى هذا 

فالكلمة العربية لي�ش������ت اإذاً رمزاً يلت�شق 

به املعنى عر�شاً واتفاقاً، كما هي احلال 

وروبية.  يف تعريف الكلم������ة يف اللغات االأ

بل اإنها �ش������ورة تتاألف من �ش������وت وخيال 

مرئي ومعنى هو قوام تاآلفهما: فال�شوت 

مثلة املتقدم ذكرها هو �شوت خرير  يف االأ

امل������اء، واخليال املرئي ه������و تاأثري املاء يف 

جمراه: خرباً، خرقاً، خروجاً.. واملعنى هو 

)14(
أ اال�شتقاق. احلد�س الكامن يف مبدا

�سوات.. وهيجان الطبيعة الأ

وهن������اك اأمثلة من ن������وع اآخر، غري اأن 

�شوات يف هذه املرة مقتب�شة من عبارة  االأ

أُْخ«  الهيج������ان الطبيعية ك�ش������وت »اإْن« و»ا

فقد �شنع الذهن العربي من �شوت »اإْن« 

أنيناً، ومنه اأي�شاً �شنع �شمائر  أّن« ا فعل »ا

أنتما،  أنا، اأنت، ا املتكلم واملخاطب نح������و: ا
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أنت������م، اأننت. وبتح������ول الهم������زة فيه اإىل  ا

�شقيقيها من حيث املخرج: ع،ح ا�شتحدث 

)15(
»عّن« عنيناً و»حّن« حنيناً.

وق������د ا�ش������تفاد الذه������ن العرب������ي من 

�شوات واحلركات التي حت�شل معاً يف  االأ

الفم اأي�شاً نحو: »بّت وقّد وق�ّس وق�ّس« 

فعرب بها ومب�شتقاتها عن تلونات احلد�س 

احلا�ش������ل عند حدوث احلرك������ة، وي�رسد 

أُ�رَس الكلمات العربية«  ر�ش������وزي »بع�س ا االأ

مظهراً بها ف�ش������حة اخليال العربي ودقة 

مالحظته، ومنها:

قّط، الق������ط، القطب، القطوب،   -1

َقَطر، القاط������رة، القنطرة، قطع، قطف، 

قطل، قطم، قطن..

قّد، القد، القديد، القدح، القدر،   -2

القادو�س، القدم، القدوم، القدمو�س.

برت، البتع،  بّت، البات، الباتر، االأ  -3

برت، تبتل، بطر، البتول.

بّد، بّدر، )من بّت بتحول »التاء«   -4

اإىل �ش������قيقتها باملخ������رج »دال«( البديد، 

أ، بديء، املبادرة، بدع، البدعة،  بداء، املبدا

البدي������ع، بدن، ب������ده، بدا، ب�������سّ )بتحول 

..اإلخ.
)16(

ال�»دال« اإىل »�شاد«(

يقاع العبقرية العربية والإ

اأمثلة  ر�ش������وزي  �ش������تاذ االأ وي�ش������وق االأ

اأخ������رى كث������رية يف )5( انطالق������اً من زّم 

أّن و)7( انطالقاً من  و)6( انطالقاً م������ن ا

حّن و)8( انطالقاً من عّن. ثم ي�ش������تطرد 

قائاًل:

مثل������ة املتقدم������ة يظهر اأن  - م������ن االأ

ا�ش������تندت يف  ق������د  العربي������ة  العبقري������ة 

 Rythme يق������اع اإن�ش������اء بيانه������ا، اإىل االإ

املنطوي يف ال�شور الذهنية، واإىل تعديل 

Equivalence مظاهر احلياة املختلفة 
بال�شوت الذي هو طوع اإرادتها، وبالروؤية 

التي هي ذات تلون ودقة. وهل يختلف نهج 

العبقرية العربية هذا عن نهج احلياة، اإذ 

هي تعدل حركة الفم الع�شلية بال�شوت، 

وال�ش������وت بالروؤي������ة. اإن الل�ش������ان العربي 

�ش������وات«  »االأ وبتجلياته  »املعنى«  مببدئه 

لهو على غرار البدن �شجرة �شحرية نامية 

على، وجتلياتها  أبداً، جذورها يف املالأ االأ ا

)17(
يف الطبيعة.

اللغة واخليال املرئي وال�سعر

ي�ش������ميه  ر�ش������وزي عما  االأ ويتح������دث 

أنه هو الذي ي�شبغ  »اخليال املرئي« فريى ا

على املفاهيم حلّة من ال�ش������عر، فيجعلها 

ذات �ُش������وى )عالم������ات( يف الذهن على 
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�شياء يف الطبيعة، فكلمة )اأرملة(  مثال االأ

تبع������ث بخي������ال الرم������ل ال������ذي تطلي به 

أة وجهها عندما ت�ش������رتك يف ت�ش������ييع  املرا

جثم������ان زوجها اإىل الق������رب. وكلمة )كّنة( 

تذك������ر بخيال )الكن( وهو الو�ش������اح الذي 

تت�ش������ح به البن������ت وه������ي يف طريقها اإىل 

ر�ش������وزي  حرى باالأ خلوة العر�س. –كان االأ

اأن يذك������ر اأن )الكّن( هو وقاء كل �ش������يء 

و�شرته والبيت والغطاء- وكلمة )عبقري( 

املركبة من »عبق وقّر« توحي يف تركيبها 

بخيال الزهرة التي تنرث العطر ب�ش������ورة 

م�ش������تمرة. وكلمة )�ش������فدع( املركبة من 

»�شّف« �شفة النهر ومن »دعا« تدل على 

م�ش������ماها. وكلمة )�شلحفاة( يعرب تركيبها 

احلا�شل من »�شّل« و»حلف« عن خ�شائ�س 

مدلولها، وكذلك هي الكلمات: )غرنيق( 

أنيق« و)قنفذ( من »قّن ونفذ«  من »غ������ر وا

و)قنربة( من »قّن ونرّب«. وثمة اأمثلة اأخرى 

يظهر فيه������ا جلياً التبادل بني ال�ش������وت 

الذي يخ�ش������ع مبداده –يعن������ي: اإيقاعه- 

رادة وبني الروؤية ذات التلّون والدقة.  ل������الإ

مة  اأمثلة تو�شح لنا النهج الذي �شلكته االأ

)18(
العربية يف اإن�شاء ل�شانها.

قابلية احلركات البيانية

ر�شوزي  �شتاذ االأ نبلغ اأخرياً اإ�ش������ارة االأ

اإىل »قابلي������ة احل������ركات البياني������ة« ففي 

الكلمة العربية حتتفظ احلركة مبدادها 

�ش������يل، فتع������رب بذلك عن  –اإيقاعها- االأ
معناها البديء، فالفتحة احلا�شلة بح�شب 

خمرجها عن ركون الل�ش������ان عند �ش������دور 

ال�ش������وت، تعرب عن الرك������ون واالندراج. 

والك�رسة احلا�ش������لة عند �شدور ال�شوت 

أي�ش������اً  بك�رس ال�ش������فتني ورجعتهما، تعرب ا

عن الن�ش������بة اأو عودة احلالة اإىل الذات. 

وكذلك ال�ش������مة احلا�ش������لة ع������ن تداخل 

ال�ش������وت عند خروجه، تعرب عن الفعالية 

املتوا�شلة والدائمة.

عراب: وظيفة الكلمة يف اجلملة الإ

اأو وظيف������ة الكلمة  ع������راب  فف������ي االإ

يف اجلمل������ة، مثاًل يبدو بي������ان احلركات 

ب�ش������ورة مّط������ردة، فالفعل امل�ش������ارع ذو 

الفعالي������ة املتوا�ش������لة )حا�������رس ينزع اإىل 

امل�ش������تقبل( يعرب مبدئياً بال�ش������مة وهي 

عبارت������ه الطبيعية. وكذلك الفاعل يعرب 

أي�ش������اً بال�شمة، بينما نرى املفعول ، لكي  ا

يحتمل فعل الفاعل يعرب بالفتح. وكذلك 

الفعل املا�شي يدخل يف الركون باإعرا�س 

 Consience ال�ش������عور-  أو  –ا الوجدان 
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عن������ه فيبنى على الفت������ح بياناً لذلك. اأما 

م������ر والنه������ي، فاإنهما بح�ش������ب طبيعة  االأ

 عن التوكيد 
َّ

مفهومهما يجزمان، ويع������رب

بال�ش������دة، ليكون هناك تالزم بني العبارة 

واملعنى املق�شود بيانه ويعرب عن املجرور 

)19(
أي�شاً بالك�رس حتقيقاً للن�شبة. ا

منطقية،  �ش������لة  ر�ش������وزي  االأ ويقي������م 

الحظها بع�س علم������اء اللغة بني حروف 

أنه »ملا  عراب، ذاك ا العلة وبني حركات االإ

كانت حروف العلة بح�شب �شكلها وكيفية 

تكوينها، تفخيماً للح������ركات املقابلة لها، 

اأي اإن الواو تفخيم لل�شمة والياء ت�شخيم 

لف تفخيم للفتحة، فهي تعرب  للك�رسة واالأ

)20(
عن املعنى ب�شورة مفخمة.

ل �سلة بني العربية.. وال�ساميات

ر�ش������وزي ينفي  ف������اإن زك������ي االأ اأخرياً 

اأن تكون هناك �ش������لة ب������ني اللغة العربية 

واللغات ال�ش������امية عل������ى اأي نحو، وهذا 

ماالحظه �ش������الح الدين الزعبالوي بكل 

و�شوح:

العربي������ة  اأن  ر�ش������وزي  االأ ي������رى  »وال 

الف�ش������حى هي اللغة ال�شائدة بتغلب لغة 

خرى، كما طغت  قري�س على اللغ������ات االأ

الفرن�ش������ية الباريزية مث������اًل على لهجات 

املقاطعات الفرن�ش������ية. بل ينفي اأن تكون 

أو ي�ش������بح لها ن�ش������ب اإىل  للعربية لغات، ا

خ������رى، بحيث تعزى  اللغات ال�ش������امية االأ

أو لغة  جميع������اً اإىل ف�ش������يلة من اللغ������ات ا

أماً ل�شائرها، كما  أو ا بائدة كانت اأ�ش������اًل، ا

يطالية  عزيت الفرن�شية واال�ش������بانية واالإ

والربتغالي������ة اإىل الالتيني������ة. وهكذا يرى 

العربية فريدة من ن�شوئها وبنيانها، حتى 

ال يكاد ينظم هذا الن�ش������وء �ش������ابط مما 

خرى. ويذّكر  ينظم �شواها من اللغات االأ

هذا مب������ا ذهب اإليه الدكتور عثمان اأمني 

يف ر�ش������الته )اجلوانية( حني راأى العربية 

ن لغة الق������راآن تنحو  )مثالية اأ�ش������لية( الأ

نح������واً من املثالية ال نظ������ري له يف اأي لغة 

)21(
من اللغات املعروفة.

الهوام�ش
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اأ�سواء على الدرا�سات اللغوية- تاأليف: نايف خرما.  -3
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نَدَر اأن َمرَّ م�ش������طلح علمي مبثل ما مر به م�ش������طلح )فلكلور( من 

تباين يف وجهات النظر، وت�شارب يف املفاهيم، والتف�شريات، وا�شطراب 

يف الداللة، جعلته كلها معاً حمّل جدل م�شتمر، وخالفات ال منتهية بني 

ن. الباحثني منذ ن�شاأته قبل قرن ون�شف وحتى االآ

أّن �ش������هولة كلمة )فلكلور( اخلادعة، وجاذبيتها   ومما زاد الطني ِبلّة ا

ل�شنة.. قد اأغرت كثريين من حمدودي  الفرجنية، و�رسعة انزالقها على االأ

كاتب وباحث فل�سطيني

العمل الفني: الفنان علي الكفري. 

❁

˜
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املعرف������ة، قليلي اخلربة، الباحثني عن اأي 

�ش������يء يتعّكزون عليه، فوج������دوا يف كلمة 

)فلكلور( املفتاح ال�ش������حري، للخو�س يف 

كثري من املوا�ش������يع، التي ال يعرفون عنها 

أ�شا�شيتني: اإحداهما  غري الق�شور، لغايتني ا

االرتزاق، وثانيتهم������ا اإثبات وجودهم يف 

قائمة الكتاب.

أغ������رق الدرا�ش������ات اجلادة  ا وهذا ما 

بركام من الغثاء، �ش������اعت مع������ه قيمتها 

العلمي������ة، فكثرياً ما يخل������ط هوؤالء خلطاً 

عجيباً يف املوا�شيع، دون اأن يفرقوا فيها 

ب������ني الفلكلوري وبني غريه، خا�ش������ة حني 

ن   يتناول������ون املفاهيم وامل�ش������طلحات، كاأ

يجتهدوا باإ�شافة �شفة )�شعبي( للفلكلور، 

لت�شبح عبارة )الفلكلور ال�شعبي( عنواناً 

لعدد ال يح�ش������ى من املقاالت امل�شطربة 

التي تعم ال�ش������حافة، وتع������ّدى االجرتاء 

من عناوين املق������االت اإىل عناوين الكتب، 

مر اأن  واملحا�رسات. وامل�شحك يف هذا االأ

عبارة )الفلكلور ال�ش������عبي( ال معنى لها، 

نه ال  أ�ش������به بقولك: )املاء املائي(، الأ فهي ا

وجود ل�ش������يء ا�ش������مه )الفلكلور ال�شعبي( 

اأ�شاًل. 

ل�شنة كلمة )فلكلور(  ولكرثة ما الكت االأ

حتى االبتذال، مبعناه������ا قلياًل، وببع�س 

معناه������ا اأحياناً، وبغ������ري معناها غالباً، ال 

يف بالدنا العربية وحدها بل يف كثري من 

بل������دان العامل، ولكرثة اخللط يف املفاهيم، 

اأ�ش������بحت هذه الكلمة ممجوجة، منّفرة، 

يعر�س عنها الباحثون يف اأنحاء املعمورة، 

وقد حتولوا اإىل م�شطلحات اأكرث حتديداً 

واإحاطة كما �شن�شري.

  وق������د احتاجت كلم������ة )فلكلور( منذ 

ا�ش������تقها )وليم جون تومز( عام 1846م، 

من كلمتني �شك�ش������ونيتني قدميتني تعنيان 

أو )معرفة ال�شعب(  معاً )حكمة ال�شعب( ا

وقت������اً لتنت�رس، لكن ما لب������ث الباحثون اأن 

دخلوا يف ج������دل ال يتوق������ف حول جمال 

الفلكل������ور، وح������دوده، واملوا�ش������يع الت������ي 

ي�شملها والتي ال ي�شملها. فتوالت �شل�شلة 

من التعريفات املتباينة لهذه الكلمة بلغت 

الع�������رسات، اإن مل تكن بعدد العلماء الذين 

مر، حماولني حتديد معناها،  �ُش������غلوا باالأ

وحتى اإذا تقاربت بع�س التعريفات، فاإن 

املفاهيم كانت تختلف م������ن بلد اإىل بلد، 

آخ������ر يف البلد الواحد،  ومن باح������ث اإىل ا

أو ذاك يغريِّ  وكثرياً م������ا كان هذا الباحث ا

آراءه بعد فرتة.   ا

ولعل كرثة تعريف������ات )الفلكلور( التي 

تبل������غ الع�رسات، تعطي انطباعاً وا�ش������حاً 
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عن مدى اخلالف يف وجهات النظر، بني 

العلماء والباحثني، حتى ي�ش������عب اإجراء 

اإح�ش������اء لعدد التعريف������ات، ونكتفي هنا 

 :
)1(

با�شتعرا�س بع�س التعريفات

1- الفلكلور هو العلم ال�شعبي املاأثور، 

وال�شعر ال�شعبي.

2- اإنه �ش������يء ينتقل من اإن�ش������ان اإىل 

اآخر، ويحفظ اإم������ا عن طريق الذاكرة اأو 

املمار�ش������ة، اأكرث مما يحف������ظ عن طريق 

الكتابة والتدوين. 

3- هو املادة التي تنتقل من جيل اإىل 

اآخر �شواء عن طريق الكلمة املنطوقة، اأو 

أو املمار�شة.  العادة، ا

4- هو كل ما يعرفه ال�شعب من خالل 

الرتاث، واإنه تراث الع�شور املا�شية. 

5- هو احل�ش������يلة الكامل������ة للعادات 

والتقاليد واملعتقدات القدمية ال�ش������ابقة 

التي عا�ش������ت بني الطبقات غري املتعلمة 

يف املجتمعات غري املتح�رسة، وا�شتمرت 

اإىل وقتنا هذا. 

6- الفلكل������ور حفري������ات ترف�������س اأن 

متوت، وهو نتاج اآالف ال�شنني من التخلف 

العلمي والثقايف.

7- ه������و ذل������ك اجل������زء م������ن الثقافة 

الذي يحتفظ به ع������ن وعي اأو غري وعي 

يف املعتق������دات واملمار�ش������ات، والعادات، 

�شاطري واحلكايات، كذلك يف الفنون  واالأ

واحلرف التي تعرب ع������ن طباع اجلماعة 

وعبقريتها، ال عن طباع الفرد وعبقريته، 

وهو عن النا�س ومن النا�س وللنا�س. 

ثنولوجيا  8- الفلكل������ور ف������رع م������ن االإ

�شاطري واحلكايات  الثقافية يتكون من االأ

ال�شعبية، والتقاليد املاأثورة، واخلزعبالت 

)اأي املعتق������دات ال�ش������عبية( والديان������ات 

والرق�ش������ات  والع������ادات  والطقو�������س 

ال�شعبية. 

9- ه������و بقايا طقو�������س لعقائد دينية 

بائدة. 

�ش������اطري،  االأ ه������و  الفلكل������ور   -10

مثال  واحلكايات ال�ش������عبية باأنواعها، واالأ

لغاز، وال�شعر ال�شعبي، وغري ذلك من  واالأ

أ�ش������كال التعبري الفني الت������ي تعتمد على  ا

احلكمة املنطوقة. 

�ش������ياء والظواهر  هو درا�ش������ة االأ  -11

الثقافي������ة الغريبة التي عا�ش������ت يف تاريخ 

ن�ش������ان املتح�رس القادر عل������ى القراءة  االإ

والكتاب������ة، والت������ي ترج������ع اإىل ع�ش������ور 

�شحيقة. 

الفلكلور هو ذلك ال�ش������كل الفني   -12

الذي ي�شم اأمناطا خمتلفة من احلكايات 
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قوال،  واالأ مث������ال،  واالأ

غاين،  واالأ والدعوات، 

وغريه������ا  والرق������ى، 

اللغة  ي�ش������تخدم  مما 

أداة له.  املنطوقة ا

دب  االأ ه������و   -13

الذي ينتقل عن طريق 

الرواية ال�شفهية. 

- الفلكل������ور   -14

ال�شعبية-  املعرفة  اأي 

هو الر�ش������يد املرتاكم 

الن������وع  جرب������ه  مل������ا 

تعلمه،  وما  ن�شاين،  االإ

وم������ا قام مبمار�ش������ته 

عرب الع�شور يف �شكل 

معرفة �شعبية موروثة، 

متييزا لها عما ميكن اأن ي�ش������مى باملعرفة 

العلمية. 

القولية  املواد  درا�ش������ة  الفلكلور   -15

ب�شتى �شنوفها. 

الفلكلور علم تركيبي يهتم ب�شفة   -16

خا�شة بالفالحني وباحلياة الريفية، ومبا 

ظل باقياً م������ن هذه احلي������اة يف البيئات 

ال�شناعية، وبيئة املدينة. 

التجريبي������ة  الثقاف������ة  ه������و   -17

ن�شانية.  للمجتمعات االإ

دب ال�شعبي الذي  الفلكلور هو االأ  -18

أ�شا�شاً.  ينتقل �شفوياً ا

دب الذي يتناقل  الفلكلور هو االأ  -19

�شفوياً. 

الفلكل������ور ه������و الثقاف������ة عموماً   -20

املنقولة �شفوياً.
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 وهذا قليل من كثري.  

مريكي يف علم  أينا الباحث االأ ولهذا را

نرثوبولوجيا( عندما �ش������ئل  ن�ش������ان )االإ االإ

عن تعري������ف للفلكلور، يقول: )اإذا اأجرينا 

م�ش������حاً للم������واد التي ن�رست حتت ا�ش������م 

فلكلور، الت�ش������ح لنا اأن املو�شوع يختلف 

اختالف������اً بيناً، تبعاً ملا يري������د الباحث اأن 

. وهذا ما حدا بالباحث 
)2(

يجعله فلكلوراً(

أوا�شط  )�ش������تيث طوم�ش������ون( اإىل القول، ا

القرن الع�رسين: )على الرغم من اأن كلمة 

ن اأكرث م������ن قرن، اإاّل  فلكل������ور عمرها االآ

ن اتفاق كامل حول  أن������ه ال يوجد حتى االآ ا

  .
)3(

معناها(

ول������و تاأملنا هذه التعريف������ات لوجدنا 

كاًل منه������ا يركز على جانٍب اأكرث من غريه 

م������ن اجلوانب، ول������كل منها تو�ش������يحات 

م�شتفي�ش������ة -جتنبنا اخلو�������س فيها هنا 

� تبني املق�ش������ود بالتعريف، ح�ش������ب راأي 

�ش������احبه، واملواد الداخلة حتته، فتقارب 

لف������اظ ال يعن������ي متاث������اًل يف املفاهيم،   االأ

كلمة)فلكلور(،  داللة  ي�ش������يق  فبع�ش������هم 

أو�شع من  وبع�شهم يتو�شع لت�شمل جوانب ا

الثقافة ال�ش������عبية مبا فيه������ا من عقائد، 

وعادات، وطقو�س، ومعارف عن احلياة، 

العامل، وما وراء الطبيعة. 

أن������ه ال يوجد تعريف  ونخرج بنتيجة ا

واحد جامع مانع �شامل متفق عليه عاملياُ 

لكلم������ة )فلكلور(، واأن اأي تعريف اإمنا هو 

أو  ح�ش������يلة جتربة �شخ�ش������ية لهذا العامل ا

ذاك، وفهم خا�س خا�شع جلملة موؤثرات 

بيئي������ة، وفكري������ة، وثقافية، و�شخ�ش������ية، 

ف������كار واملفاهيم بتنوع  ولذلك تتن������وع االأ

فراد والبيئات والثقافات.  االأ

وت�ش������تخدم كلم������ة )فلكل������ور( بعام������ة 

للدالل������ة على اأمرين خمتلف������ني اأحدهما: 

دبي لل�ش������عب، اأي  ال������رتاث الروح������ي واالأ

حكمة ال�ش������عب ومعارفه -ح�شب تومز-، 

وثانيهما: العلم الذي يدر�س هذا الرتاث 

مع حماولة تعيني املوا�شيع التي تدخل يف 

اخت�شا�ش������ه، وميادين ن�شاطه التي كثرياً 

ما تلتب�س بغريها. 

 واملوؤكد اأن كلمة )فلكلور( قد انطوت 

منذ البداية، على �ش������يء من الرومان�شية 

التي كانت تعم اأوروبة، وتتوجه باالهتمام 

اإىل الطبق������ات الدني������ا من ال�ش������عب، وما 

أ�ش������اطري، وخرافات، واأغاٍن،  اأبدعته من ا

وحكايات، واأمثال، وثقافة �شعبية بعامة، 

ف������كان للموؤث������رات الرومان�ش������ية دور يف 

الغمو�س وال�ش������بابية الت������ي ت�رسبت اإىل 

الفلكلور.
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ونالحظ اأن م�ش������طلح )فلك�ش������كندة( 

ملانية،  ال�ش������ائع يف البلدان الناطق������ة باالأ

أو�ش������ع ميداناً م������ن م�ش������طلح )فلكلور(  ا

وي�شمل موا�شيع اأكرث تنوعاً، وهذا ما حدا 

ببع�س العلماء والباحثني يف الغرب، كما 

يف بريطانيا اإىل تو�ش������يع مفهوم الفلكلور، 

ملاين،  لي�ش������مل ما يدل عليه امل�شطلح االأ

لكن م�شطلح )فلك�ش������كندة( يعاين بدوره 

، مما اأدى 
)4(

من �ش������عوبة حتديد مفهومه

اإىل كرثة تعريفاته وتف�شرياته اأي�شاً. 

أ�شا�شاً اإىل تنوع  أ�شباب اخلالف ا وترجع ا

مواد الثقافة ال�شعبية، وكرثة موا�شيعها، 

وت�ش������عب كل منها، وتداخله مع غريه من 

املواد واملوا�ش������يع يف الثقاف������ة الواحدة، 

والبيئ������ات،  الثقاف������ات،  بتن������وع  فكي������ف 

عراق..؟! والعقائد، واللغات، واالأ

هذا جانب ي�ش������اف اإليه جانب اآخر، 

ه������و اأن هناك عدداً غري قليل من العلماء 

الغربيني، تلوِّث اأفكارهم نزعات عرقية، 

وعقيدية، وا�ش������تعمارية.. مل ي�ش������فوا منها 

بع������د، ومل يحاولوا التخل�س من عقابيلها، 

أو اأخرى يف نظرتهم اإىل  فتظهر ب�ش������ورة ا

خرى واإىل ثقافاتها املغايرة،  ال�ش������عوب االأ

ونلم�شها وا�شحة بو�شفهم هذه ال�شعوب 

وثقافاتها باملنحّطة، واملتخلفة، والهمجية، 

والبدائية، وغري ذلك من اأو�شاف تنم عن 

لل�شعوب،  امل�شبق  والت�ش������نيف  اال�شتعالء 

مثلة يف هذا  وثقافاته������ا وعقائده������ا، واالأ

املج������ال كث������رية، وبع�س التعاري������ف التي 

اأوردناها وا�شحة الداللة. 

  ي�ش������اف اإىل هذا اأمر اأكرث اإ�ش������كاالً 

من �شابقيه،اأال وهو طبيعة املادة الرتاثية 

ال�ش������عبية )الفلكلورية( فكث������ري من مواد 

)الفلكلور( وموا�شيعه هي ميدان طبيعي 

وتقليدي لدرا�ش������ات عل������وم اأخرى، كعلم 

ن�شان  االجتماع )ال�ش�شيولوجيا(، وعلم االإ

نرثوبولوجيا(، وعل������م الثقافة املقارن  )االإ

ديان،  )اإثنولوجيا(، وعلم التاريخ، وعلم االأ

وعلم اللغات، وغريها. 

  وبالت������ايل فاإن املوا�ش������يع امل�ش������رتكة 

بني علم واآخر، جتعل االهتمام م�ش������رتكاً 

حتماً،وي�ش������بح كثري من املواد واملوا�شيع 

حم������ل جت������اذب وخ������الف، ويف كثري من 

حي������ان ي�ش������عب حتديد متاي������ز بينها  االأ

اإال يف زاوية الروؤية، ومنطلق الدرا�ش������ة، 

ولي�س اأمام الباحث������ني يف هذه احلال اإال 

اال�ش������تمرار يف البحث والتق�شي، لو�شع 

مزيد من عالمات احلدود التي ت�ش������اعد 

على تعيني جمال علم م������ن العلوم، وفرز 

موا�شيعه عن بقية املوا�شيع املقاربة التي 
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تخ�س غ������ريه اأكرث، مع قناعت������ي اأن ذلك 

يظل اأمراً ع�ش������رياً حق������اً يف هذا امليدان، 

ويحتاج عم������اًل دوؤوباً، ومعرفة وا�ش������عة، 

وب�شرية نافذة، ونظرة ناقدة. 

�شارة هنا اإىل اأن الدرا�شات  وجتدر االإ

وروبي������ة منذ بداياته������ا، قد متحورت  االأ

ح������ول ت������راث الفالح������ني، الذي������ن كانوا 

أو )الراق  وروبي، ا ي�شكلون قاع املجتمع االأ

دن������ى( -ح�ش������ب راأي )هربالندت( عام  االأ

- وانعك�������س ه������ذا عل������ى فهم 
)5(

1895م

الغربي������ني لكلمة فلكلور وعل������ى من تاأثر 

به������م من الباحثني واملهتمني يف العامل، مع 

فروق يف الرتكيز على مو�ش������وع اأكرث من 

ملان ومن �ش������ايعهم ركزوا على  غريه، فاالأ

احلكاية ال�ش������عبية، واال�ش������كندنافيون -

غنية  ومنهم الفنلنديون- رك������زوا على االأ

أم������ا الربيطانيون فركزوا على  احلكائية، ا

العادات والتقاليد واملعتقدات.. ب�ش������بب 

ات�ش������اع م�ش������تعمراتهم يف القرن التا�ش������ع 

ع�رس، وغزارة املادة ال�شعبية التي جنوها، 

تبعاً لتنوع ال�شعوب، واختالف ثقافاتهم، 

وتقاليده������م، ومعتقداته������م.. فركزوا يف 

درا�شاتهم على هذا املجال، لي�شهل عليهم 

فهم هذه ال�ش������عوب، وتوجيه �شلوكها مبا 

يخدم م�شاحلهم اال�شتعمارية، كما اأ�رسنا 

يف مكان اآخر. 

بينما اجتهت الدرا�ش������ات يف الواليات 

مريكية اجتاهاً اآخر، ين�ش������جم  املتحدة االأ

وطبيع������ة الرتكيبة ال�ش������كانية، املكونة من 

وروبي������ني الذين ت�ش������كلت  املهاجري������ن االأ

لديهم ثقافتهم املختلفة ن�شبياً عن ثقافة 

بن������ي عمومته������م يف اأوروبة وم������ن بقايا 

�شليني -الهنود احلمر- ذوي  ال�ش������كان االأ

الثقافة اخلا�ش������ة بهم، التي تعر�شت يف 

لغ������اء، ومن  ب������ادة واالإ وىل لالإ املرحل������ة االأ

فارقة الذين ُجلبوا عرب البحار بطريقة  االأ

ال اإن�ش������انية، وفر�س عليه������م دين جديد، 

أ�شاليب عي�س جديدة،  أ�ش������ماء جديدة، وا وا

وثقاف������ة جديدة، ولغة جديدة، وجغرافية 

جديدة، واأنظمة جديدة، واأعمال جديدة.. 

أ�ش������ياد حماربني اإىل  بع������د اأن حتولوا من ا

عبي������د، يعملون مرغمني حتت ال�ش������ياط 

على تنفيذ اأعمال مل يعهدوها، وعلى تعلم 

لغة امل�شتعبد.

 نتيج������ة ه������ذه الظ������روف التاريخية 

واالجتماعية، وتفاعالتها الثقافية، التي 

�ش������عبياً مزيجاً، مبو�شيقاه،  اأفرزت تراثاً 

أمثال������ه، واأبطاله،  واأغاني������ه، وحكاياته، وا

أ�شاليب  وا وعاداته، ومعتقداته، ومعارفه، 

عي�شه.. ونتيجة تطور العلوم االجتماعية، 

والتاريخي������ة، وعل������م و�ش������ف ال�ش������عوب، 
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للعلم������اء  كان  املقارن������ة..  والثقاف������ات 

مريكيني نظرتهم اخلا�ش������ة،  والباحثني االأ

وتوجههم اجلديد الذي ا�شتفاد يف الواقع 

وروبيني،  أف������كار بع�������س العلم������اء االأ من ا

والتي تهتم مبختلف جوانب الرتاث فيما 

عرف باملدر�ش������ة اجلدي������دة التي جمعت 

وروبية اجلرمانية التي  بني التوجهات االأ

تركز على احلياة ال�ش������عبية، ذات ال�شلة 

بعل������م االجتماع وعلم و�ش������ف ال�ش������عوب 

وب������ني التوجه������ات )االأجنلو �شك�ش������ونية( 

بداع ال�ش������عبي عامة،  التي ركزت على االإ

وال�شفاهي منه خا�شة، وبذلك ا�شتطاعت 

اأن حتق������ق التكام������ل يف درا�ش������ة الرتاث 

مريكية،  ال�ش������عبي يف الواليات املتحدة االأ

لي�شمل املنتجات املادية، وجمموع احلياة 

. وهذا التوجه 
)6(

ال�شعبية بكل عنا�رسها 

مر توجه عاملي، يجمع عليه  يف حقيقة االأ

اليوم باحثو ال�رسق والغرب، وهو ال�شائد 

يف املنطقة العربية، وتتج�ش������د اأهميته يف 

�شموليته التي ال تهمل عن�رساً يف الرتاث 

ي �شعب.  ال�شعبي الأ

  وميك������ن القول ختام������اً هنا اأن كلمة 

)فلكل������ور( م�ش������طلحاً، قد عان������ت كثرياً 

من التجاذبات واخلالف������ات بني العلماء 

والباحثني، واختلفت دالالتها من بلد اإىل 

آخ������ر ومن عامل اإىل اآخر يف البلد الواحد،  ا

كم������ا اأن كثريا م������ن البلدان ا�ش������تخدمت 

م�ش������طلحات حملية نابعة م������ن ثقافاتها 

ومن�شجمة وتراثها، للداللة على م�شامني 

وموا�ش������يع ترادف ما تعنيه تقريبا كلمة 

أو تخالفه������ا بدرجات متفاوتة  )فلكلور(، ا

أو تنق�س ح�ش������ب طبيع������ة املواد  تزي������د ا

امل�شمولة. 

وم������ن جان������ب ثان ف������اإن الدرا�ش������ات 

احلديث������ة يف العامل ق������د جتاوزتها اإىل ما 

أ�شمل، حفاظاً على وحدة النظرة اإىل  هو ا

الرتاث ال�ش������عبي، الذي يت�شف بطبيعته 

بال�شمول، ليغطي خمتلف جوانب الن�شاط 

االجتماع������ي، والثق������ايف، واالقت�ش������ادي 

ال�ش������عبي.. والتكامل بني خمتلف عنا�رسه 

؛ وبالتايل ف������اإن اجلمود عند م�ش������طلح 

م�ش������و�س، ولد يف زم������ن خمتلف وظروف 

خمتلفة وغ������ري متفق عليه.. لن ي�ش������اعد 

على تطوير درا�شات حديثة جادة، يتوفر 

أو�شع بكثري.  لها معطيات معرفية ا

ونحن هنا النغلق الباب يف وجه تطور 

هذا العلم واإعادة االعتبار له، فلي�س من 

املنط������ق العلم������ي اإغالق ب������اب علم، لكن 

احلقيقة النا�شعة املاثلة اأمامنا، اأن كلمة 

)فلكلور( يف بالدنا العربية، قد ا�شتُهلكت 
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أل�ش������نة كثريين ممن يتهّجون دروب  على ا

املعرف������ة، حت������ى خرج������ت ع������ن مدارها 

العلمي، و�شارت ممجوجة مبتذلة، وهذا 

ما دفعني منذ وق������ت مبكر، اإىل العزوف 

عن ا�شتعمال كلمة )فلكلور( اإال ا�شت�شهاداً، 

ال�شعبي(،  )الرتاث  وتف�ش������يل م�ش������طلح 

ال������ذي يحتاج ب������دوره اإىل وقف������ة متاأملة 

لتحديد مفهومه، وفرز خيوطه امللتب�ش������ة 

مع امل�ش������طلحات املقاربة واملتداخلة مثل 

)ماأثورات �شعبية( و)فنون �شعبية( و)تراث 

أو �شفاهي( و)تراث المادي(..  �شفوي ا

م�سطلحات اأخرى:

ت������داول املهتم������ون يف املنطقة العربية 

م������ن  ع������دداً  الفلكل������ور-  اإىل  -اإ�ش������افة 

امل�شطلحات ذات ال�ش������بغة العربية مثل 

)الفنون ال�ش������عبية( و)املاأثورات ال�شعبية( 

و)الرتاث ال�شعبي( و)الرتاث غري املادي( 

أنها تلتقي معاً يف  أو )الالم������ادي(.. ومع ا ا

م������ور، اإال اأن لكل منها داللته 
كثري من االأ

اخلا�ش������ة، التي تخالف بدرجات متباينة 

دالالت بقية امل�شطلحات كما �شرنى، مع 

�ش������ارة اإىل اأن غالبية هذه الت�ش������ميات  االإ

أ�ش������ماء ملج������الت يف ع������دد من  �ش������ارت ا

قطار العربية.  االأ

ال�ش������عبية(  )الفن������ون  م�ش������طلح  اإن 

ينطب������ق يف الواق������ع على جوان������ب معينة 

من الرتاث ال�ش������عبي، كالرق�س، والغناء، 

الت املو�شيقية ال�شعبية،  والعزف على االآ

ثاث  والر�شوم ال�شعبية على اجلدران واالأ

واملالب�������س، والزخ������ارف، وم������ا �ش������ابه.. 

ولي�������س الرتاث كله، وهذا يعني بب�ش������اطة 

عدم �ش������مول الفنون ال�شعبية مواد كثرية 

داخلة يف نط������اق )الفلكلور( كاحلكايات، 

مثال، وغريها.. ي�ش������اف اإىل هذا اأن  واالأ

هناك عدداً من امل������واد حمل خالف بني 

العلماء والباحثني حول ت�شنيفها، فمنهم 

من يراها �ش������من قائمة الفنون ال�شعبية، 

واآخرون يرون غري ذلك. 

دب ال�شعبي( فهو ال  اأما م�شطلح )االأ

دبية ال�شعبية ح�رساً،  ي�ش������مل اإال املواد االأ

وال�ش������عر  واحلزورة،  واملث������ل،  كاحلكاية، 

ال�شعبية،  غاين  االأ ون�ش������و�س  ال�ش������عبي، 

وتخرج عن نطاقه بقية املواد من عادات، 

ومعتق������دات، وفن������ون، ومنت������ج ح������ريف، 

وغريها. فهو اإذن م�شطلح فرعي جلانب 

حمدد من الرتاث ال�ش������عبي، ويكاد يرادف 

م�ش������طلح )فلكلور( من حيث كونه مهتماً 

دبي، اأي)فناً قولياً( ح�ش������ب  باجلان������ب االأ

بع�س تعريفات الفلكلور. 
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لكن داللة كلمة )�ش������عبي( مثار جدل 

مو�ش������وعي بني الباحثني ح������ول حتديد 

�شئلة املطروحة هنا هي:  نطاقها، واالأ

دب ال�شعبي ؟ - ما املق�شود باالأ

- هل هو املتناقل �ش������فاهاً، جياًل عن 

جيل وغري معروف املوؤلف ؟ 

- اأم هو ما قيل بالعامية، �شواء اأعرف 

أم مل يعرف ؟   قائله ا

ويف هذه احلال: 

�شعار العامية احلديثة  - هل ي�شمل االأ

التي نراها تطبع يف كتب، واأ�ش������بح بع�س 

اأ�شحابها جنوماً ؟

- هل هناك معيار ما لقبول بع�ش������ها 

خر ؟  ورف�س بع�شها االآ

- ثم ماذا نقول يف بع�س الن�ش������و�س 

الف�شحى، التي رددتها فئات ال�شعب، مبا 

فيها غري املتعلمني، يف ظروف معينة ؟

�ش������ئلة لي�ش������ت  جاب������ة على هذه االأ االإ

أبداً، ومن الت�رسع تبني راأي ما دون  �شهلة ا

متحي�س ودرا�شة متاأنية.

لقد تعر�س اأحمد ر�ش������دي �شالح اإىل 

�شكالية منذ عام 1954 م وعر�س  هذه االإ

آراء متباين������ة، لثالث جماعات من  ثالثة ا

العلم������اء والباحثني جنملها فيما يلي، مع 

تعليقنا على كل منها:

وىل:  املجموعة الأ

دب ال�شعبي  ترى هذه املجموعة اأن االأ

دب املتناقل �شفوياً، جمهول املوؤلف،  هو االأ

املتوارث جياًل عن جيل. 

واأرى اأن ه������ذه ه������ي �������رسوط علماء 

)الفلكل������ور( مما يعني اأن اأ�ش������حاب هذا 

دب ال�ش������عبي مرادفاً  ال������راأي يرون يف االأ

أو �ش������به م������رادف للفلكل������ور، وهم بذلك  ا

يخرجون ال�ش������عر العامي املعروف املوؤلف 

أو غ������ري مغنى- من  -�ش������واء اأكان مغن������ى ا

�شا�س  دب ال�ش������عبي، وهذا هو االأ اإطار االأ

يف الواقع.  

املجموعة الثانية: 

دب ال�شعبي  ترى هذه املجموعة اأن االأ

أو  أكان �شفهياً، ا دب العامي، �ش������واء ا هو االأ

أو كان جمهول املوؤلف  مكتوباً، اأو مطبوعاً، ا

اأو معروفه، متوارثاً عن ال�ش������لف، اأو من 

أنا�س معا�رسين معروفني.  تاأليف ا

  وهذا -كما اأرى- فهم ف�شفا�س جداً، 

يفتقر لل�ش������وابط العلمية، ويف�شح املجال 

مور خلطاً غري حمدود، ويجعل  خللط االأ

�شعار العامية احلديثة التي تنتج يومياً  االأ

يف بلداننا العربية، ويفتقر كثري منها للح�س 

ال�شعبي، ويبتعد عن هموم عامة النا�س، 

وال يخلو اأحياناً كثرية من الفجاجة، جزءاً 
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دب ال�ش������عبي، وهذا غري علمي وال  من االأ

منطقي وال مقبول. 

املجموعة الثالثة: 

تنظر ه������ذه املجموعة اإىل امل�ش������مون 

دب  دب ال�ش������عبي هو االأ اأوالً، وترى اأن االأ

املعربِّ عن ذاتية ال�شعب،امل�شتهدف تقدمه 

احل�ش������اري، الرا�شم مل�ش������احله، ي�شتوي 

العامي������ة،  واأدب  الف�ش������حى  اأدب  في������ه 

واأدب الرواية ال�ش������فاهية واأدب املطبعة، 

 .
)7(

واملجهول املوؤلف ومعروفه �شواء

  واأرى اأن ه������ذا ال������راأي مه������م م������ن 

بع�س جوانبه، باعتماد امل�ش������مون معياراً 

لل�شعبية، لكن ال ميكن االكتفاء به معياراً 

وحيداً، فال بد من �ش������وابط حتدد بدقة 

ال�������رسوط الواجب توافره������ا يف الن�س، 

دب ال�شعبي، واإال �شنقع  لي�شنف حتت االأ

يف الفو�شى التي وجدناها عند اأ�شحاب 

ال������راأي الثاين الذي حتدثن������ا عنه ؛ فهل 

نقبل مثاًل اأي ن�س ف�شيح يعرب عن ذاتية 

ال�شعب ؟ وهل نقبل اأي ن�س عامي حديث 

أنه يعرب عن ذاتية  معلوم املوؤلف، ملج������رد ا

ال�شعب ؟ اأو عن فئة من ال�شعب ؟. 

  اأعتق������د اأن هذا يحت������اج مزيداً من 

الدرا�ش������ة املتاأني������ة، للتو�ش������ل اإىل معايري 

وا�ش������حة حمددة، متيز ماهو �شعبي حقاً 

عن �شواه. 

أمي������ل اإىل راأي    وم������ن جانبي فاإنني ا

علماء الفلكلور �ش������به املتفق عليه، الذي 

دب ال�شعبي )اأي الفلكلوري(  ي�شرتط يف االأ

اأن يكون: )�شفوياً، موروثاً جياًل عن جيل، 

جمهول املوؤل������ف، ويعربِّ عن روح اجلماعة 

-اأي ال�شعب- وينتقل �شفوياً، وباملمار�شة، 

والتقالي������د، والطقو�س  الع������ادات،  ع������رب 

التقليدية(. 

أننا اأمة  لك������ن يجب التنب������ه هن������ا اإىل ا

كاتب������ة -ال اأمية مثل كثري من ال�ش������عوب- 

عرفت الكتابة، واهتم������ت بها منذ اآالف 

ال�ش������نني، وكانت لهجاتن������ا القدمية قبل 

أ من الف�ش������حى،  �ش������الم جزءاً ال يتجزا االإ

وال ف������روق جوهري������ة بني لغ������ة ملك مثل 

ام������رئ القي�س، ولغة �ش������يد قوم مثل لبيد 

�س مثل عنرتة،  َ ب������ن ربيعة، ولغ������ة راع مهمَّ

جاهد طويال للح�شول على حريته، فقد 

اأ�شبحت ق�ش������ائدهم معلقات يف الكعبة 

للعرب اأجمع. 

ورغم اللحن الذي داخل الف�شحى بُعيد 

أ يتف�شى منذ الع�رس العبا�شي،  الفتوح، وبدا

وانت�شار العامية يف العهد العثماين، فاإن 

ر�ش������ية اللغوية لعامة ال�شعب العربي،  االأ
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ظلت حية قوية متما�ش������كة، م�شرتكة بني 

خمتلف فئات ال�ش������عب، يف جميع بيئاته، 

عراب، وظل  غلب، رغم تراجع االإ على االأ

التفاهم بني اللهجات حا�ش������اًل، كما كان 

�شالم، ومل يجد املديني كالدم�شقي  قبل االإ

أو املكي.. �شعوبة  أو البغدادي ا اأو احللبي ا

يف التفاهم مع القروي من ال�ش������احل اإىل 

الداخل، ومع الب������دوي القادم من اأعماق 

ن املعج������م اللفظي ظل واحداً  البادية، الأ

تقريباً، يف الريف والبادية واملدينة، عدا 

ا�ش������تثناءات حم������دودة، ذات طاب������ع بيئي 

حملي، ال تقف حائاًل دون التفاهم، وظلت 

لغاز..  مثال واالأ غ������اين واالأ احلكايات واالأ

وغريها، يف تداول م�ش������تمر، ومعها كثري 

م������ن الع������ادات، والتقالي������د، واملعتقدات، 

والفنون، ومنظومة القيم.. 

واأذكر هن������ا -على �ش������بيل املثال- اأن 

غنية )زيِّنوا املرجة( ال�شائعة يف دم�شق، 
اأ

أنها دم�ش������قية، هي  والتي يظ������ن كثريون ا

يف الواق������ع اأغني������ة بدوية عريقة �ش������ائعة 

يف اجلوالن، وما حوله، انتقلت بن�ش������ها 

وحلنها اإىل دم�ش������ق، بالتوا�شل امل�شتمر، 

�شواق التجارية، التي كانت  عن طريق االأ

تقام عند البدو، واملنا�شبات االجتماعية، 

والوطني������ة وغريه������ا، وم������ن الطبيعي اأن 

يخ�شعها الدم�شقيون للهجتهم، وللحنجرة 

������ها لتنا�شب  لوا يف ن�شّ الدم�ش������قية، ويعدِّ

بيئته������م واأفكارهم، فكلم������ة )املرجة( يف 

�ش������ل تعني املرجة اخل�������رساء بعامة،  االأ

ونا�شب هذا ا�شم مكان حمدد يف دم�شق، 

ومث������ل هذا كثري ج������داً، ال جمال للخو�س 

ن.  فيه االآ

وال ن�ش������تغرب بع������د ذل������ك اأن تظ������ل 

الذائقة اللغوية ال�شعبية قادرة على تذوق 

بع�س الن�ش������و�س الف�ش������حى اإذا توفرت 

فيها �رسوط معينة منها: �ش������هولة اللفظ، 

وب�ش������اطة اللحن، وامل�ش������مون املن�ش������جم 

م������ع روح ال�ش������عب، وهموم������ه، واأحالمه، 

وثقافت������ه، وطموحات������ه، ومنظومة قيمه 

مثل������ة البارزة يف هذه  ال�ش������ائدة.. ومن االأ

بيات ال�شهرية التي �شاعت اإّبان  احلال االأ

االحتالل الفرن�ش������ي والربيطاين لبالدنا، 

ومطلعها: 

�����ْم  ي�������ا ظ���������الم ال���������س����ج����ن خ�����يِّ

اإن����������ن����������ا ن���������ه���������وى ال������ظ������الم������ا

أل�ش������نة النا�س من    فقد ترددت على ا

متعلم������ني واأميني يف اأنحاء بالد ال�ش������ام، 

أرواد،  ويف خمتلف ال�ش������جون من �ش������جن ا

حيث قيلت اأول مرة، اإىل �شجن عكا. 

كما لعبت الذاكرة ال�ش������عبية، وطريقة 
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�شعار التي تغّنى  ة االأ تداول املرويات، خا�ش

يف ال������رباري، ويف امل�ش������افات والدواوين 

أل�شنة كثريين،  مب�ش������احبة الرباَب، على ا

وبح�ش������ور كثريين، فر�س بطريقة عفوية 

آلية �ش������بط للرواية، ومراقبة م�ش������تمرة  ا

لل�شعراء والرواة، ال تت�شامح مع االأغالط، 

وق������د ح�رست جل�ش������ات ا�ش������تماع كثرية، 

و�ش������هدت تدخ������ل العارف������ني احلا�رسين 

أو بيت �شعر، اأو خرب.  ، ا لت�شويب ا�شٍمٍٍ

جيال،  وبهذه الطريقة املتواترة عرب االأ

أ�ش������عار كثرية ذائعة  حفظ������ت بدقة جيدة ا

معروفة القائل، يرجع بع�شها اإىل القرن 

التا�ش������ع ع�رس، وبع�ش������ها اأقدم من ذلك، 

وبع�ش������ها اإىل بدايات الق������رن الع�رسين، 

وغالب������اً م������ا كان ال������رواة يتحدث������ون عن 

غني������ة،  أو االأ منا�ش������بة ق������ول الق�ش������يدة، ا

والظروف التي قيلت فيها، واملكان الذي 

عا�س في������ه القائل، وتنقالته، و�ش������فاته، 

واأ�رسته، وع�شريته، وعالقاته االجتماعية، 

و�شداقاته، وعداواته، ونوع �شالحه..

وبذلك و�ش������لتنا اأخب������ار منر العدوان 

أ�شعاره، واأخبار ركان بن حثلني وق�شيدته  وا

الذائعة التي منها:

ُخ���ّب���ي وان����ا رك����ان زْب����ن ال��ون��ي��ة

ماير�سى بالف�سالت كود الهداين

  واأخبار الظلماوي وق�شيدته التي ما 

ل�شنة تلهج بها ومنها:  زالت االأ

يا كليب �سب النار يا كليب �سّبه

ّبه واحلطب لك يجاِب  اأنت عليك �سَ

أ�ش������عاره، وكثري  ذن وا واأخب������ار خلف االأ

غري هوؤالء مما ال جمال لذكرهم جميعاً. 

�ش������عار العاطفية  واإىل جان������ب هذه االأ

أ�ش������عار وطنية كثرية  واالجتماعية، هناك ا

ل�ش������نة، مثل ق�ش������يدة زيد  تغّن������ت بها االأ

طر�س التي مطلعها:  االأ

ي���ا دي���رت���ي م���ال���ك ع��ل��ي��ن��ا ل��وم

أ�ش������عار نوح اإبراهيم الذي ا�شت�شهد  وا

ع������ام 1938 م على ي������د الربيطانيني يف 

منطقة اجلليل، التي تغنى بها ال�ش������غار 

والكب������ار، وح������اول الربيطاني������ون حظ������ر 

تداولها ب�شتى الو�شائل.  

�ش������عار -م������ن وجهة نظري-  فهذه االأ

دب ال�ش������عبي الرتاثي،  تندرج يف اإطار االأ

نها تعرب عن  واإن كانت معروفة املوؤلف، الأ

منظومة القيم ال�شعبية، وت�شدر عن ذات 

مت�شبعة بالروح اجلمعية، وموؤلفة ح�شب 

دبية الرتاثية، ومتناَقلَة �شفوياً  التقاليد االأ

مة،  عل������ى نطاق وا�ش������ع، وتعرّب هم������وم االأ

الذاتية،  الفردي������ة  وجت������اوزت احل������دود 

فتبناها النا�س، فاأ�شبحت ملكاً عاماً. 
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�ش������عار العامية احلديثة التي    اأما االأ

خرية،  تكاث������ر قائلوه������ا يف ال�ش������نوات االأ

مور التالية:  فيالحظ عليها االأ

1- كثري منها م�شوه اللغة، نتيجة عدم 

أبائه واأجداده، وتاأثره  ت�شبع القائل بلهجة ا

خرى املكت�شبة،  بلغة التعليم، واللهجات االأ

عالم، فال تخفى الهجنة الوا�شحة  ولغة االإ

يف هذه الن�شو�س.

2- كثري من قائليها متزلف، متك�شب، 

مرتزق، ينتهز املنا�شبات للتقرب اإىل هذا 

عالمية اأو  أو ذاك، وهذه اجلهة االإ ذ ا املتنفِّ

ه �شلوَكه نف�ٌس طامعة مبكا�شب  تلك، توجِّ

مادي������ة ومعنوي������ة، تع������ود علي������ه مبنافع 

أ�شعاره برمتها  �شخ�شية، وهذا ما يُخِرُج ا

من �شفة ال�شعبية مهما بلغ من ال�شهرة. 

�ش������عار العامية احلديثة  3- بع�س االأ

نابعة من موقف �شيا�شي وثقايف معاد للغة 

العربية الف�ش������حى، وهذا خمالف ل�رسط 

دب ال�ش������عبي  أ�شا�ش������ي وه������و اأن يكون االأ ا

مة.  اً عن روح االأ معربِّ

�ش������عار نابعة من  4- غالبي������ة هذه االأ

حمر�ش������ات فكرية ذاتية، متاأثرة بتيارات 

فكرية و�شيا�شية حديثة، ولي�شت نابعة من 

�شيلة.  روح ال�شعب االأ

�شعار العامية احلديثة ميكن  فهذه االأ

و�ش������فها ب� )ال�ش������عر العامي( لكن ال وجه 

دب  ن االأ ن نطلق عليها �شفة )�شعبي( الأ الأ

ال�ش������عبي جزء من الرتاث ال�شعبي، بينما 

�شعار العامية لي�شت كذلك.  هذه االأ

لكن جند اإىل جانب هذه الن�ش������و�س 

العامية الال�شعبية ن�شو�شاً تعرب عن روح 

ال�ش������عب وقيمه، وهموم������ه، وطموحاته، 

يج������ب النظر فيها جدي������اً، قبل اأن نطلق 

اأحكاماً ت�شنيفية نهائية. 

اأما م�شطلح )الرتاث ال�شعبي( ومثله 

)املاأثورات ال�شفوية( فهما مقاربان كثرياً 

دب  أو )االأ دب ال�ش������عبي( ا ملا نعنيه ب�������)االأ

ال�شفوي( ورمبا ا�ش������تخدم بع�س الُكّتاب 

خر، لك������ن يف كلمتي  اأحَدهما م������كان االآ

)ت������راث( و)ماأثورات( �ش������عة اأكرث مما يف 

كلم������ة )اأدب( مل������ا ميكن اأن ي�ش������مال من 

مرويات ذات �ش������فة اإخبارية، ومعرفية، 

ونحن هنا ال نق�ش������د )التاريخ ال�شفوي( 

فهو مو�شوع خمتلف عما نحن ب�شدده. 

وعن �ش������لة هذه امل�ش������طلحات بكلمة 

)فلكلور( فاإن كلمة )�شفوي( حت�رس جمالها 

يف امل������ادة القولية املنطوقة اإىل حد كبري، 

بينما كلمة )فلكل������ور( التي تعني )حكمة 

أو )معرفة ال�شعب( اأرحب داللة  ال�شعب( ا

منه������ا، واإن كانت مقاربة له������ا، وال اأعتدُّ 
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بقول من يعرِّف الفلكلور باأنه )فن قويل( 

فغالبية وجهات النظر ترى غري ذلك. 

ال�ش������فوي(  )ال������رتاث  م������ن  وقري������ب 

ل�شنة يف  و)املاأثورات ال�ش������فوية( بداأت االأ

خرية بتداول م�شطلح )الرتاث  ال�شنوات االأ

أو )الالمادي( ح�شب  الثقايف غري املادي( ا

بع�������س التعبريات، خا�ش������ة بع������د توقيع 

االتفاقي������ة الدولية الت������ي رعتها منظمة 

اليون�ش������كو بهذا ال�شاأن يف باري�س يوم 17 

ت�رسين 2003 م. 

ومن يتاأم������ل بنود االتفاقية، خا�ش������ة 

وىل والثانية  امل������ادة الثانية بفقرتيه������ا االأ

اللتني تو�ش������ح اأوالهما املق�ش������ود بعبارة 

)ال������رتاث الثق������ايف غري امل������ادي( وحتدد 

ثانيتهم������ا املواد التي ي�ش������ملها التعريف، 

يجد اأن مواد )الرتاث الثقايف غري املادي( 

هي ذاتها موا�شيع الفلكلور، وهاهي: 

أ�ش������كال التعبري ال�شفهي،  - التقاليد وا

مب������ا يف ذلك اللغة كوا�ش������طة للتعبري عن 

الرتاث الثقايف غري املادي. 

أداء العرو�س.  - فنون وتقاليد ا

- املمار�شات االجتماعية، والطقو�س، 

واالحتفاالت. 

املتعلق������ة  واملمار�ش������ات  املع������ارف   -

بالطبيعة والكون. 

- املهارات املرتبطة بالفنون احلرفية 

التقليدية. 

ون�شتنتج اأن اللجوء اإىل تعبري )الرتاث 

الثقايف غري امل������ادي( اإمنا هو هروب من 

ال������ذي ظل اجلدل  م�ش������طلح)الفلكلور( 

م�ش������تمراً حول مفهومه، وحدود ميادينه. 

لك������ن من يتاأم������ل تعبري )ال������رتاث الثقايف 

غري امل������ادي( يجد تبايناً بني م�ش������مونه 

املح������دد باملواد ال�ش������فوية، واملعرفية غري 

املادية وبني التعريف������ات يف املادة الثانية 

والفقرتني )1( و)2( اللتني ت�ش������مالن غري 

املادي واملادي معاً، الحظ البنود: )ب- ج 

� د � ه�(. 

وهذا يعني اأن ه������ذا التعبري الهروبي 

اإمنا جاء نتيجة ظ������روف معينة، ومل تاأت 

نتيج������ة بحث مت������اأن، ولو تاأملن������ا البنود 

ال�ش������ابقة لالحظن������ا بب�ش������اطة عالقتها 

اللحموية بامل������واد املادي������ة، فالغناء مثاًل 

ال فا�ش������ل بينه وبني االأحلان التي توؤديها 

الت املو�ش������يقية، وكذل������ك امله������ارات،  االآ

ور�ش������وم ال�ش������دو وت�ش������كيالته الزخرفية 

واللوني������ة واملعارف، كاملع������ارف املرتبطة 

أ�شاليبه، ومواد  بالطب ال�شعبي، ومواده، وا

الزينة.. مما يعني بب�ش������اطة، اأن الف�شل 

بني امل������ادي وغ������ري املادي جمرد ف�ش������ل 
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نظري ال اأكرث، لت�شهيل الدرا�شة والبحث، 

وتق�شيم العمل. 

وقد الحظت اأن بع�س املهتمني من ذوي 

العالقة باأمور الرتاث ال�شعبي، قد �ُشغلوا 

خرية، بال�شق غري املادي  يف ال�ش������نوات االأ

من تراثنا، غ������ري متنبهني للجانب املادي، 

ال������ذي تن�س عليه البن������ود يف التعريفات 

التي اأ�رسنا اإليها يف االتفاقية.

وه������ذا يعني اأن هذا التعبري �ش������يكون 

حمل ج������دل ب������ني الباحث������ني، اإىل اأن يتم 

قل فهم  االتفاق حول تعبري اأدق،اأو على االأ

أ�شري هنا  أوّد اأن ا اأعمق لبنود االتفاقية، وا

أراه مهماً، اأال وه������و اأن العلماء  أم������ر ا اإىل ا

الغربي������ني قد انته������وا من جم������ع تراثهم 

امل������ادي، وتوثيقه، وحفظ������ه يف املتاحف، 

مر حمل  منذ زمن بعي������د، ومل يعد هذا االأ

اهتمامهم، بعك�ش������نا نح������ن الذين ما زال 

تراثنا املادي م�شتتاً، ونهباً للتجار. 

وهذا ما يدفعني اإىل تبني م�شطلحي 

)املاأثورات ال�ش������عبية( و)الرتاث ال�شعبي( 

ال�ش������ائعني منذ ن�ش������ف ق������رن ونّيف يف 

أق������رب اإىل ما  منطقتن������ا العربي������ة، فهما ا

تعنيه )الفلك�ش������كندة( التي تهتم بدرا�شة 

الرتاث ال�شعبي ب�شقيه املادي والالمادي، 

ثنولوجيا،  أق������رب ملا تهتم ب������ه االإ وكذلك ا

نرثوبولوجيا، اأما م�شطلح )اللالمادي(  واالإ

دب  فه������و يف جوه������ره يندرج حت������ت )االأ

ال�ش������عبي( و)املعارف ال�ش������عبية(، فرتاثنا 

املادي يتاآكل منذ قرن، واآن اأن نتداركه، ال 

أنف�شنا يوماً �شفر  اأن نن�ش������غل عنه، لنجد ا

اليدين.
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خطبوط التكنولوجي  ت�ش������كل التحديات الثقافية التي يطرحه������ا االإ

خطبوط  اليوم غول هذا الع�رس الذي يداهم عقول الب�رس، ويتمثل هذا االإ

يف تقني������ات جديدة قادرة على التوغ������ل داخل العمق الوجودي للذهنية 

الثقافية القائمة على اقتالعه بكل ما ينطوي عليه من مثل وقيم.

نفورماتيك وهجمات الف�ش������اء والكوابل »ال�شاتيالت«    فمع ثورة االأ

ن�ش������ان الثقايف الذهني مرهوناً اإىل حد كبري بقدرته  اأ�ش������بح م�ش������ري االإ

باحثة يف الرتبية وعلم النف�س

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁

˜

تدريب املعلمني على 

ائل االت�صالصائل االت�صالصائل االت�صال صالتكنولوجيا وو�صالتكنولوجيا وو�

❁❁
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على املواجهة الواعية اإزاء هذا ال�رسطان 

الرهيب.

أمّن������ا ب������اأن املعرفة هب������ة من رب  اإذا ا

العاملني، ونعمة ال ي������درك قيمتها اإال من 

ميان،  حب������اه اهلل بها. والعلم هو النور واالإ

وقرين التقى وال�شالح والعمل النافع، وبه 

يتفا�ش������ل النا�س وميتازون. قال تعاىل يف 

حمكم تنزيله »هل ي�ش������توي الذين يعلمون 

والذي������ن ال يعلم������ون« وورد يف احلدي������ث 

ال�رسيف »العلم عبادة«. و»مداد العامل اأغلى 

قيمة من دم ال�شهيد«. فاإنه علينا اأن نوؤمن 

باأن املعرفة والعل������م. تعليماً وتعلماً وبحثاً 

وتخطيط������اً واإدارة وغريه������ا عل������ى جميع 

�شعدة الوطنية والعربية والدولية يجب  االأ

اأن تنال ال�شغل ال�شاغل لنا.

وال نغايل اإذ نقول باأنها ا�شتاأثرت هذه 

مور وهذه الق�ش������ايا اهتمامنا وتفكرينا  االأ

ووجداننا اأعواماً لي�شت بالقليلة، فاأحببنا 

يف ه������ذا البحث اأن نح������اور القارئ حول 

فكار التي نوؤم������ن بها لتطوير  ال������روؤى واالأ

الرتبي������ة وجتويدها وخا�ش������ة فيما يتعلق 

تكنولوجيا  با�ش������تخدام  املعلم������ني  بتاأهيل 

لتطوير  واالت�ش������االت خدم������ة  املعلومات 

نظامنا التعليمي والرتبوي العربي وحتديثه 

وجتويده، وحتقيق اأهدافه الكمّية والنوعية 

ويف مقدمتها التنمية ال�شاملة املتوازنة التي 

م������ة يف نطاقها على املحافظة  حتر�س االأ

على ثقافتها وموروثها احل�شاري وهويتها 

�ش������لية، وحتقي������ق منوها االقت�ش������ادي  االأ

ورقيها االجتماعي، وتفتحها على �ش������ائر 

�شعوب العامل وما اأبدعته من فكر ع�رسي 

اإيجابي نافع.

مع هذا جند ب������اأن العديد من الدول 

التي تطبق منهج ا�ش������تخدام التكنولوجيا 

يف تدريب وتاأهيل املعلمني ال يزال يخطو 

وىل يف جمال التعليم وكذلك  خطوات������ه االأ

التج������ارة وال�ش������ناعة واملجتمع ب�ش������فة 

خا�ش������ة. ونظراً لقلة بع�س امل�شادر عن 

املجتمع������ات واملناطق فم������ن املهم اإجراء 

حتلي������ل دقيق عن طريق اال�ش������تعانة بعلم 

االنثوغرافيا »االنرتوبولوجيا الو�ش������فية« 

أ�شا�شية، و�شيعمل  أية ا�شرتاتيجية ا لتطوير ا

م������ر بدوره على تطوي������ر العملية  هذا االأ

التعليمية وتاأهيل املعلمني امل�شتفيدين من 

مزايا تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت، 

وال ين�ش������ب اهتمامنا هنا على ا�شتخدام 

واالت�ش������االت  املعلوم������ات  تكنولوجي������ا 

كفاية يف حد ذاته������ا، واإمنا توظيف تلك 

أ�ش������مل،  التكنولوجيا كاأداة لتحقيق غاية ا

ف�شل. وهي تطوير التعليم لالأ
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تكنولوجي������ا  جمعي������ة  قام������ت  وق������د 

املعلوم������ات وتاأهيل املعلمني بتحديد عدة 

أ�ش�������س رئي�ش������ية لتطوير عملي������ة تاأهيل  ا

املعلمني م������ن خالل اال�ش������تخدام الفّعال 

واأهم  واالت�شاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 

�ش�س: هذه االأ

• توظي������ف التكنولوجي������ا يف الربنامج 
ال�ش������امل لتاأهي������ل املعلمني م������ن منطلق 

مل������ام بالعديد من  خرباتهم ال�ش������ابقة. واالإ

التقني������ات التعليمي������ة يف مرحلة التاأهيل 

املهني من خالل ح�ش������ور دورات درا�شية 

متهيدية واأخرى �شيا�ش������ية، مع اال�شتفادة 

اأي�شاً من خربات التطوير املهني وبرامج 

تاأهيل املعلمني وبجميع املواد.

• �������رسورة تعري������ف التكنولوجي������ا يف 
�ش������ياق: يج������ب تعري������ف املعلم������ني حتت 

التدريب باأ�ش�������س ا�ش������تخدام احلا�ش������وب 

مثل. الت�ش������غيل. ونظم ومعاجلة الكلمات 

وبرامج احلا�شوب، عمليات االت�شال عن 

أو  بعد. بعدها تاأتي املعرفة املتخ�ش�ش������ة ا

�شلوب  املهنية باحلا�ش������وب وذلك بتعلم االأ

مثل ال�شتخدام التكنولوجيا بعمق اأكرب.  االأ

ليكون اأكرث فعالية عندما ياأتي يف �ش������ياق 

معلوم. بحيث تتكامل خرباتهم ال�ش������ابقة 

م������ع تكنولوجي������ا املعلومات ال�شتك�ش������اف 

ا�شتخدامات مبتكرة جديدة عن طريقة. 

وعمل مقارن������ات بني العمل التدري�ش������ي 

التقلي������دي والعم������ل التدري�ش������ي اجلديد 

وم������دى الفائدة املرجوة م������ن كل منهما. 

وجلمي������ع املراحل الدرا�ش������ية من مرحلة 

ما قبل احل�شانة وحتى التعليم الثانوي. 

وترك روح املبادرة واالكت�شاف والتدريب 

للمعلم باإ�رساف خمت�ش������ني ومدربني على 

ذلك.

• �رسورة توفري بيئات تعليمية مدعمة 
بالو�شائل التكنولوجية املبتكرة يف برنامج 

تاأهيل املعلم������ني: اإذ ينبغي على املعلمني 

التعرف على طرق ا�شتخدام التكنولوجيا 

يف براجمهم وذلك ب�ش������كل عملي ومقارن 

الة هو اإن�شاء مراكز  ومن اأهم الطرق الفعَّ

تقدم خدمات متميزة ت�شجع زيارة املواقع 

اخلا�ش������ة باملراج������ع ومتابعة املدر�ش������ني 

العاملني يف اأماكن اأخرى.

أ�ش������اليب التطوير  • يج������ب اأن تعتمد ا
املهني للمعلمني على ال�شياق والثقافة:

اإن التطوي������ر املهني ال������ذي يهدف اإىل 

توظيف تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 

يف التعلم والتدري�س يعترب عملية م�شتمرة، 

أنها  وينبغ������ي اأال يتم التعام������ل معها على ا

جمرد تدريب.
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حتدي������ث  اإىل  املدر�ش������ون  ويحت������اج 

معارفه������م ومهاراتهم م������ع تغيري املناهج 

التكنولوجية، ويف  �ش������اليب  املدر�شية واالأ

فراد يتط������ورون عرب  احلقيق������ة، ف������اإن االأ

املراح������ل وي�ش������لون اإىل مرحلة الن�ش������ج 

مب������رور الوقت، ويج������ب اأن يكون التطور 

ال�شخ�شي م�ش������حوباً بتطور تنظيمي يف 

املدار�س ومراكز التدريب واجلامعات.

ولذلك جند باأن املعلمني يخ�ش������عون 

ملرحلة اإعداد قبل البدء يف مزاولة التدري�س 

باملدار�س وهذا ما ي�شمى مرحلة التاأهيل 

والتدري������ب وذل������ك لتخطي ال�ش������عوبات 

الت������ي ق������د تواجههم يف جم������ال عملهم. 

ويطلق على هذه العملية ا�ش������م »التعريف 

بالعمل« وتتطلب ه������ذه العملية التعريف 

بالعمل وب������ذل جمهود كب������ري والتزام من 

قبل املتدرب. وهناك ما ي�ش������مى باأ�شلوب 

»التدريب الوظيفي« ويت������م تنفيذه عادة 

أ�ش������به  يف املدار�������س. ويعترب هنا تدريبه ا

خرية  مد. اأما املرحلة االأ بالتعلم طويل االأ

والتي ت�ش������تمل »التطوير املهني« فيطلق 

أثناء املزاولة  عليها ا�شم تاأهيل املدر�شني ا

الفعلية للمهنة.

اإذ يعت������رب التط������ور املهن������ي للمعلمني 

واملدر�ش������ني �رسورياً وخا�ش������ة با�شتخدام 

وع������امل  »التكنولوجي������ا  في������ه  الرباع������ة 

�ش������ف جنهل هذه  ننا لالأ االت�ش������االت«. الأ

التقنيات وفاقد ال�شيء ال يعطيه. وكذلك 

اجلهل بال�شيء عدوله.

فعلين������ا كمعلم������ني ولوج ه������ذا العامل 
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اجلديد باأخذ جرعات من الثقة بالنف�س 

ن  وع������دم اخل������وف م������ن ه������ذا الع������امل الأ

ن�ش������ان بطبيعة احلال وخا�شة املعلمني  االإ

التقليديني يهابون هذا اجلو من التقنيات 

اإذا  والتكنولوجيا ويبتع������دون عنها ولكن 

أردنا التطور والفّعالية واال�ش������تفادة ال بد  ا

لنا من دع������م العملية التعليمية التعلمية. 

اإذ جن������د يف ه������ذا الزم������ن اأن اأطفالن������ا 

حتى ال�ش������غار منهم يتعاملون مع و�شائل 

أك������رث من������ا.  االت�ش������االت والتكنولوجي������ا ا

وعندما يتح������اور املعلم م������ع تالميذه يف 

ال�ش������ف اأحياناً يظهر املعلم وكاأنه جاهل 

ياأخ������ذ املعرفة من تالميذه. ولكن تطوير 

التكنولوجيا ال تعني تطوي������ر التعليم اإذا 

مل ين�ش������هرا يف بع�ش������هما خلدمة تطوير 

التعلي������م وجتديده. ولذلك البد للمعلمني 

أم  من  االن�ش������هار يف هذا الربنامج �شاء ا

نه بعد مدة من الزمن �شيجد نف�شه  اأبى الأ

هو بحاجة اإىل تطوير وجتديد.

• طرائق تاأهيل املعلمني ل�ستخدام 
التكنولوجيا والت�سالت:

من اأكرث الطرق �شيوعاً لتاأهيل وتطوير 

املعلمني مهنياً هي توفري دورات درا�ش������ية 

تكنولوجيا  أ�شا�شيات  وا للتعريف مبهارات 

املعلوم������ات واالت�ش������االت الت������ي يقدمها 

قليمية والقومية.  اخلرباء يف املراك������ز االإ

ولكن هذا الن������وع القى رواج������اً حمدوداً 

ب�ش������بب غياب التدري������ب والدعم مقارنة 

باال�شتخدام الفّعال لتكنولوجيا املعلومات 

املدر�ش������ني  جان������ب  م������ن  واالت�ش������االت 

املتدرب������ني، وباملثل فاإن������ه يف حالة غياب 

�شايف �شيكون من ال�شعب اإعطاء  الدعم االإ

دورات درا�شية للمدر�شني بطريقة ت�شمح 

با�ش������تخدامها يف العملية التعليمية داخل 

م������ر بتطبيقات  ال�ش������ف عندما يتعلق االأ

جهزة والربامج اإذ لي�شت جميع املدار�س  االأ

متلك ه������ذه التقنيات هذا يق������ود اإىل اأن 

التعليم �ش������وف يبقى نظرياً ولي�س فعلياً. 

آلة مو�شيقية  »هل ميكن تعلم العزف على ا

آلة بني يديك«. بدون ا

• ت�ش������ف وثيقة اليون�شكو التي حتمل 
عنوان تاأهيل املعلمني من خالل التعلم عن 

ذاعية التفاعلية  بعد »2001م« الربامج االإ

كاأحد مناذج التطوير املهني، فتقدم تلك 

ذاعية در�شاً مدته ن�شف �شاعة  الربامج االإ

نكليزية عن  لتعلي������م التالمي������ذ اللغ������ة االإ

طريق اال�ش������تفادة من اخلربات التعليمية 

ل������دى املتحدثني الناطقني باللغة. وتخدم 

هذه الربام������ج ما يقارب م������ن )11000( 

مدر�س يف جمي������ع اأنحاء جنوب اأفريقيا. 
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وقد جنح������ت ه������ذه املب������ادرة يف تطوير 

امله������ارات التكنولوجية واللغوية والرتبوية 

للمدر�شني ويرجع �شبب النجاح اإىل ح�شن 

�ش������لوب التكنولوجي يف جنوب  اختيار االأ

اأفريقيا.

همية التكنولوجيا يف  • ومث������ال اآخر الأ
تو�شيع مفهوم التعليم »م�رسوع دريك« يف 

بنغالدي�س كم�������رسوع خلدمة البيئة. وقد 

�شجار وتعليم  كان هدف امل�رسوع غر�س االأ

ال�ش������كان املحليني كيفية العناية بها. وقد 

تطلب هذا امل�رسوع توفري حا�شوب واحد 

نرتنت خلدمة اأفراد املجتمع،  مت�شل باالإ

أ�ش������هم هذا احلا�ش������وب، مع تطبيق  وقد ا

قران« يف تطوير مهارات  أ�شلوب »تعليم االأ ا

لدى  واالت�ش������االت  املعلومات  تكنولوجيا 

حديثي ال�ش������ن يف املنطق������ة. واليوم تعد 

املدر�شة مبثابة مركز خدمات تكنولوجية 

حملياً وعاملي������اً مبا فيها الواليات املتحدة 

وبالرغ������م من اأن املدر�ش������ني مل يكونوا هم 

اأول من قام به������ذه املبادرة، فاإنهم تعلّموا 

ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت 

وتوظيفها يف املناهج واإدارة املدر�شة. ويف 

احلقيقة فاإنه من ال�ش������ائع حدوث تطوير 

يتجاوز ح������دود املهام التعليمية التقليدية 

يف املدار�س املوجودة يف املجتمعات التي 

تع������اين من الك�ش������اد االقت�ش������ادي والتي 

تدرك اأهمية التكنولوجيا يف تطوير فر�س 

العمل املهنية.

• ونتيجة لقلة امل������وارد املادية ونق�س 
اإمكاناتها املتوفرة يف اأكرث بلدان العامل اأدى 

بنا اإىل البحث عن فر�س تاأهيل اأخرى منها 

التلفزيونية وكذلك احلوا�ش������يب  الربامج 

لكرتوني������ة املحمولة لن�ش������تخدمها على  االإ

نطاق وا�شع وكذلك لقلة املدر�شني املَُدربني 

لهكذا برامج ل�شد العجز يف �شمولية هذه 

كرب نطاق ممكن  التكنولوجيا وتو�شيعها الأ

كرب عدد ممكن مع البلدان. وتوظيفها الأ

وال نن�شى باأن و�شع ت�شور كلي �شامل 

لعملية التخطي������ط لتوظيف التكنولوجيا 

واالت�شاالت يف اأي نطاق اإقليمي اأو دويل 

اأو عاملي ال بد من تعاون �شامل وكامل من 

طر القيادية مع  قبل الدولة نف�شها مع االأ

املنظمات العاملية املعنية بهذا املو�ش������وع 

»مثاًل منظمة اليون�شكو«.

امل������ادي والب�رسي  وذلك على النطاق 

املدرب واملوؤه������ل واملنجذب واملحب لهذا 

النوع من الربام������ج وكذلك اأن تكون هذه 

الربامج املعدة �ش������يتم حتديثها وتطويرها 

لتتواف������ق م������ع التطورات اجلدي������دة التي 

تدخل على التعليم وتكنولوجيا املعلومات 

واالت�شاالت.
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وعلين������ا اأن نع������رف ب������اأن ا�ش������تخدام 

التكنولوجي������ا يف تاأهيل املعلمني يجب اأن 

يكون بطرق منا�شبة من الناحية الثقافية 

اإذ يعمل هذا املو�ش������وع على اال�ش������تعانة 

أثن������اء اإعداده������م وتدريبهم  باملدر�ش������ني ا

واإعطائه������م الدع������م والتوجيه للتخطيط 

املنا�شب والناجح بغية توظيف التكنولوجيا 

لتاأهي������ل املعلمني الذين �ش������نطبق عليهم 

الربامج التي تنطوي حت������ت اإطار التعلم 

أنه جزء من تنفيذ تكنولوجيا  الدائم على ا

املعلومات واالت�شاالت وتوظيفها يف تاأهيل 

املعل������م للقيام بعملي������ة التطوير والتغيري. 

اأما عملية التطوير والتغيري فت�ش������تند اإىل 

عملية االهتمام بالكفاءات املتعلقة بفنون 

اأ�شول التدري�س التي يركز على املمار�شات 

التعليمية للمدر�شني ومعرفة املناهج، كما 

يتطلب من املدر�شني تطوير تطبيقات يف 

اأق�ش������ى ا�شتفادة  اإطار تدريبهم لتحقيق 

ممكنة من التكنولوجيا واالت�ش������االت يف 

دعم وتطوي������ر التعلم والتدري�������س وثانياً 

هناك كفاءة العمل اجلماعي واالت�ش������ال 

بال�ش������بكات وته������دف اإىل تو�ش������يع نطاق 

التعليم ليتجاوز حدود الف�شول الدرا�شية 

وم�ش������اركة املدر�ش������ني يف تطوير املعارف 

واملهارات اجلديدة.

بدوره������ا  التكنولوجي������ا  وتفر�������س 

م�ش������وؤوليات وحق������وق جدي������دة، مب������ا يف 

ذلك �شمان فر�س الو�ش������ول العادل اإىل 

ب�شحة  واالهتمام  التكنولوجيا  م�ش������ادر 

فراد واحرتام حق������وق امللكية الفكرية  االأ

والتي تن������درج جميعها حتت امل�ش������كالت 

االجتماعية املرتبط������ة بكفاءة تكنولوجيا 

املعلومات واالت�شاالت.

واأخ������رياً، فاإن النواح������ي التقنية تعترب 

أه������م اأحد اجلوان������ب اخلا�ش������ة بالتعلم  ا

الدائم، والتي من خاللها يقوم املدر�شون 

جهزة  بتحدي������ث مهاراتهم يف الربامج واالأ

مع ظهور اأجيال جديدة من التكنولوجيا. 

ولذلك على مدربي املعلمني اأن ي�شتمروا 

مثل لتكنولوجيا  يف تطوير اال�شتخدام االأ

املعلومات واالت�شاالت للطالب املتدربني 

عن طريق القيام مبا يلي:

- تو�ش������يح املفاهيم اخلا�شة بغر�س 

ا�ش������تخدام التكنولوجيا واالت�ش������االت يف 

التعليم والتدري�س يف �شياق املنهج.

- تخطي������ط وتنفي������ذ واإدارة التعلي������م 

والتدري�������س يف بيئات تعليمي������ة مفتوحة 

ومرنة.

أداء التعليم والتدري�س  - تقييم م�شتوى ا

يف بيئات تعليمية مفتوحة ومرنة.
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همية الكبرية لل�شبكات  - تو�ش������يح االأ

التعليمية والتعاون بني املجتمعات والدول 

بع�شها مع بع�س.

- امل�شاركة نحو تعلم فّعال يف البيئات 

التعليمي������ة املفتوح������ة واملرن������ة كمتعل������م 

ومدر�س.

أو تطوير �ش������بكات تعليمية  - اإن�ش������اء ا

حتق������ق فوائ������د كث������رية تعود عل������ى املهن 

التعليمية واملجتمع »حملياً وعاملياً«.

- تو�شيع نطاق االت�شال وتوفري فر�س 

ع�ش������اء املجتم������ع كافة مبا يف  تعليمية الأ

ذلك ذوو االحتياجات اخلا�شة.

- فهم وتطبيق الد�ش������اتري االأخالقية 

والقانونية اخلا�ش������ة باأ�شاليب العمل من 

قبل املدر�شني املدربني مبا يف ذلك حقوق 

الن�رس والتاأليف وحقوق امللكية الفكرية.

أث������ري  تا ح������ول  مناق�ش������ات  اإدارة   -

التكنولوجيا اجلديدة على املجتمع حملياً 

ثر ال�شلبي لها. وعاملياً وتو�شيح االأ

- تخطيط ودعم اال�شتخدام ال�شحي 

لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت مبا يف 

�شاءة واجلل�شة ال�شحية  ذلك ال�شوت واالإ

وم�شادر الطاقة.

- ا�ش������تخدام التكنولوجي������ا لتطوي������ر 

الكفاءات ال�شخ�شية واملهنية.

- حتديث املهارات واملعرفة يف �شوء 

التطورات اجلديدة.

هذا وال نن�شى اأن اأي تطبيق لتكنولوجيا 

املعلومات واالت�شاالت يف املدار�س يتطلب 

همية  جياًل جديداً من القيادات املدركة الأ

توظيف التكنولوجيا يف العملية التعليمية 

والق������ادرة على ا�ش������تخدام اأدوات جديدة 

لتطوي������ر اإنتاجه������ا وامل�ش������اعدة يف اتخاذ 

دارة من  الق������رارات، وغالباً ما تك������ون االإ

اأكرث العوام������ل اأهمية يف التطبيق الناجح 

لتكنولوجي������ا املعلومات واالت�ش������االت يف 

�شاليب التعليمية يف املدار�س.  املناهج واالأ

أنه يف حالة غياب  بحاث ا وقد اأو�شحت االأ

دارة الفّعال������ة واملدعم������ة، من  عن�������رس االإ

املحتمل اأال يت������م تنفيذ اأي تغيريات على 

أنه  �ش������افة اإىل ا العملية التعليمية هذا باالإ

لن يتم ا�شتخدام التكنولوجيا يف التعليم.

• برام���ج اإع���داد املعلمني للتخ�س�س 
يف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت:

والتي قام بها املجل�س القومي العتماد 

بتطبي������ق   »Ncate« املعلم������ني  وتاأهي������ل 

ر�ش������ادات اخلا�ش������ة بالتخ�ش�������س يف  االإ

ر�شادات يف  التكنولوجيا وت�شتخدم هذه االإ

تقييم برامج اإع������داد املعلمني واعتمادها 

كاأداء اإيجابي للتطوي������ر والتغيري وتعتمد 

هذه املعايري يف مناهجها على:
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- املفاهيم والعملي������ات التكنولوجية: 

�رسح هذه املفاهيم والعمليات التكنولوجية 

وذل������ك عن طري������ق تو�ش������يح امله������ارات 

واملع������ارف التمهيدي������ة نظري������اً وعملياً. 

وتو�شيح �رسورة اال�شتمرار يف تنمية هذه 

امله������ارات واملعارف عن طريق املمار�ش������ة 

الفعلية لها.

- تخطيط وت�شميم البيئات واخلربات 

التعليمية الفعالة التي تدعمها التكنولوجيا 

عن طريق توفري فر�س تعليمية تتنا�ش������ب 

مع التطوير. تطبيق البحث احلايل الذي 

يدور حول التعلم والتدري�س.

- تعريف وحتديد م�شادر التكنولوجيا 

وتقييمها ملعرفة مدى مالءمتها. 

دارة م�شادر التكنولوجيا  - التخطيط الإ

ن�شطة التعليمية. يف �شياق االأ

دارة تعلم الطالب  - اال�شرتاتيجيات الإ

يف بيئ������ة قائم������ة عل������ى التكنولوجيا. من 

خالل ه������ذا الكالم يتع������ني على املعلمني 

القيام بالتايل:

التكنولوجي������ة  اخل������ربات  تب�ش������يط 

التكنولوجي������ا  ا�ش������تخدام  املتط������ورة. 

واملعلوم������ات التي تلبي احتياجات الطلبة 

بداع  واهتمامه������م وتطبيقها لتطوي������ر االإ

واإدارة  للط������الب.  وتنظيمها  وامله������ارات 

ن�ش������طة التعليمية للطلب������ة يف البيئات  االأ

التكنولوجية املتطورة وهذا بهدف تقييم 

م�شتوى حت�شيل الطالب للمادة الدرا�شية 

با�شتخدام التكنولوجيا الفعالية. ولتحليل 

وجمع بيانات وتف�ش������ري النتائج وتو�ش������يل 

�شاليب  االكت�ش������افات اجلديدة لتطوير االأ

التعليمية ورفع م�شتوى حت�شيل الطالب 

�شاليب املهنية  ولال�ش������رتاك يف تطوير االأ

ب�شكل دائم وم�شتمر. لدعم تعليم الطالب 

قران  ولدعم التوا�ش������ل والتعاون م������ع االأ

كرب. باء واملجتمعات االأ واالآ

ن�ش������انية  أم������ا بالن�ش������بة للنواح������ي االإ ا

تعمي������ق  اإىل  الربام������ج  ه������ذه  فته������دف 

ن�ش������انية  دراي������ة الدار�ش������ون بالنواحي االإ

واالأخالقية والقانونية واالجتماعية التي 

حتيط با�شتخدام التكنولوجيا يف مرحلة 

ما قبل احل�ش������انة وحتى التعليم الثانوي 

وتطبيقها عملياً وذلك عن طريق و�ش������ع 

معايري لل�ش������وابط االأخالقية والقانونية 

ال�شتخدام التكنولوجيا وتدري�شها وتعريف 

الدار�شني با�شتخدام م�شادر التكنولوجيا 

مان  أ التنوع وتوفري االأ التي توؤكد على مبدا

واال�شتخدام ال�شحي مل�شادر التكنولوجيا 

وتوفري حق الو�ش������ول العادل اإىل م�شادر 

التكنولوجيا جلميع الطالب.

وقد ترغب بع�������س الدول التي تطبق 
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�ش�س  وىل مبعرفة االأ هذه املعايري للمرة االأ

الواجب املوافقة عليها حكومياً لتعميمها 

على الدار�شني وين�س هذا اجلزء على:

• تطبي������ق الدورات الدرا�ش������ية جلزء 
منها ب�شكل اإجباري لتعّرف بو�شوح الطلبة 

عل������ى تكنولوجيا املعلومات يف الف�ش������ل 

أ�شا�شية لعمليات التطوير  ا واإر�شاء دعائم 

الالحقة.

• ا�ش������تخدم احِلزم الربجمية واأجهزة 
التكنولوجي������ا املنا�ش������بة م������ع مراحله������م 

العمرية.

• مالءمة احلزم الربجمية وتكنولوجيا 
املعلومات ملراحل الطلبة العمرية وتخ�ش�س 

املواد الدرا�شية املالئمة لها ال�شتخدامها 

يف الف�شول.

وال�ش������ك اأن هناك كثري من دول العامل 

طبقت اال�ش������تخدام الفّع������ال لتكنولوجيا 

االت�شاالت واملعلومات يف جمال التدريب 

والتاأهيل للمعلم������ني وكل دولة حتاول اأن 

ت�ش������يف وتطور وحت�شن من جتربتها بعد 

خرين فهناك  اال�ش������تفادة من جت������ارب االآ

اأوروبة-  اجلنوبي������ة-  »اأمري������كا  جترب������ة 

ا�شكندنافيا..«.

أم������ا اأحدث مث������ال فهو املنه������ج العام  ا

دخال  امل�ش������تخدم يف امل�رسوع ال������دويل الإ

احلوا�ش������يب يف التعلي������م »ACE« ل�رسكة 

امل�������رسوع  ه������ذا  يه������دف  »اإنت������ل2002« 

اإىل تاأهي������ل معلمي الف�ش������ول املدر�ش������ية 

ال�شتخدام احلوا�شيب يف املناهج احلالية 

من اأجل رفع م�ش������توى حت�ش������يل الطالب 

وزيادة اإنتاجيته وميكن اإيجاز املنهج يف:

• ا�ش������تخدام احلوا�ش������يب والربام������ج 
املتاح������ة على نط������اق وا�ش������ع يف املدار�س 

وامل�شانع.

• الرتكيز على التعليم العملي وو�ش������ع 
درو�س ي�شتطيع املدر�شون اال�شتفادة منها 

يف الف�شول.

ت�ش������جيع املدر�ش������ني على العمل على 

�ش������كل فرق جماعي������ة وحل امل�ش������كالت 

وامل�ش������اركة يف املراجع������ات وتقييمها من 

قبل املدر�س والطالب.

واإن اأول خط������وة لتحقي������ق ذل������ك هي 

املعلومات  تكنولوجيا  االهتمام مبناه������ج 

واالت�شاالت والتي تتعلق بتاأهيل وتدريب 

املعلمني للجامعات والتي تبداأ يف درا�شة 

التوقع������ات الت������ي مت تعريفه������ا يف معايري 

أو  تكنولوجي������ا املعلوم������ات واالت�ش������االت ا

معايري الدار�ش������ني املتوافق������ة مع معايري 

الطلب������ة. وم������ن خ������الل اال�ش������تمرار يف 

املدار�������س.  التكنولوجي������ا يف  ا�ش������تخدام 
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ول  ويعترب مدر�س الف�شل هو امل�شوؤول االأ

عن م�ش������اعدة الطلبة يف اال�ش������تفادة من 

مهام  وم������ن  التكنولوجي������ة.  مكان������ات  االإ

املدر�س اإن�شاء بيئة تعليمية منا�شبة داخل 

ال�ش������ف وتوف������ري الفر�س املنا�ش������بة التي 

ت�ش������هل ا�ش������تخدام التكنولوجيا يف التعلم 

املعرفية  املنتج������ات  وتطوير  واالت�ش������ال 

وبالتايل �ش������يكون من امله������م اإعداد جميع 

مدر�ش������ي الف�ش������ول لتزويد الطلبة بتلك 

الفر�س ويجب تزويد املدار�س والف�شول 

أم افرتا�شية مبعلمني  �شواء كانت حقيقية ا

موؤهلني مبهارات ومعارف وم�شادر الزمة 

ن امل�شادر التقليدية يف املدار�س  لذلك الأ

مل تعد كافية لتزويد الطلبة باملهارات التي 

ت�ش������اعد يف تطورهم وجتديد معلوماتهم 

وال�شري يف مواكبة ركب التقدم احل�شاري 

�شئنا  أ�ش������لفنا �ش������ابقاً  ا والتكنولوجي كما 

أبين������ا فقد دخل������ت التكنولوجيا وعامل  اأن ا

االت�ش������االت اإىل جمي������ع اأركان حياتن������ا 

»البيت- املدر�شة- العمل- ال�شارع..«

تكنولوجي���ا  توظي���ف  اإ�سرتاتيجي���ة 

املعلومات والت�سالت يف التدري�س:

من النماذج الفّعالة اخلا�شة بالدرو�س 

املتاحة عرب »الويب« والعرو�س التقدميية 

متعددة الو�شائل والو�شائط القائمة على 

ا�شتخدام الكمبيوتر عن بعد واملناق�شات 

نرتنت. املطروحة عرب االإ

 Web« الدرو�س عرب الوي������ب منوذج

west q2« جامعة �ش������ان ديج������و فرباير 

أ�شلوب احلوار والت�شاوؤل  ا »2002« يعتمد 

املعلومات  غالبي������ة  وتكون  واال�شتف�ش������ار 

امل�ش������تخدمة فيه������ا من جان������ب املتعلمني 

م�ش������تقاة م������ن الويب. ومت ت�ش������ميم هذه 

الربامج ال�ش������تثمار وق������ت املتعلمني جيداً 

والرتكيز على ا�ش������تخدام املعلومات بدالً 

من اإهدار الوقت يف البحث عنها وكذلك 

االرتقاء بتفك������ري املتعلمني اإىل م�ش������توى 

التحلي������ل والربط والتقيي������م وطبق هذا 

الربنام������ج عل������ى جميع مراح������ل التعليم. 

وكذلك يف العديد من املواد الدرا�ش������ية. 

ويتي������ح ه������ذا الربنامج فر�ش������ة مراجعة 

ن�شطة التعليمية القائمة على  واختيار االأ

الويب ب�شكل درو�س وي�شجع املعلمني على 

أن�ش������طة جديدة وتعديل الناجح  اإن�ش������اء ا

منها.

اأدلة »Cyber. Cvides« التعليمية:

وه������ي عبارة ع������ن وح������دات تعليمية 

يت������م نقلها عن طري������ق الويب وتركز على 

�شا�ش������ية التي تزود  دبي������ة االأ عمال االأ االأ

الطلبة واملعلمني حتت التدريب مبجموعة 
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أثناء بحثهم عن  ن�ش������طة يف ا مكملة من االأ

دبية. وهكذا  عم������ال االأ مقتطفات من االأ

ع������ن جميع امل������واد وتعترب جميعها ن�ش������خ 

موجهة للطالب واملعلم كمعايري ت�شاعد يف 

اإجناز املهمة بعد تنقيتها مبواقع الويب.

امل�رصوعات التي يتم تنفيذها عن بعد 

عرب احلا�سوب:

الت������ي يتم تنفيذها  تعترب امل�رسوعات 

ن�شطة التعليمية  عرب احلوا�شيب مبثابة االأ

نرتنت يتعاون فيها كل من  املتاحة عرب االإ

املعلم والطالب والربامج كما يلي:

اخلربات- املعتق������دات- البيانات-   •
املعلومات- اال�شرتاتيجيات اخلا�شة بحل 

امل�شكالت املنتجات التي قاموا بتطويرها 

اأو مت تطويرها جماعياً.

لكرتوين  ويتمثل ذل������ك يف الربي������د االإ

عالنات  والقوائ������م الربيدية ولوح������ات االإ

املناق�ش������ة  وجمموع������ات  لكرتوني������ة  االإ

وبرامج ت�ش������فح الويب والدرد�شة الفعلية 

واملوؤمترات املرئية وامل�شموعة.

�ش������ياء الت������ي تدع������م  أه������م االأ وم������ن ا

اإىل خططه������ا  الربام������ج  ه������ذه  و�ش������ول 

وحتقيقها هو التعاون ال�ش������امل واملتكامل 

هل������ي واحلكومي الت������ام ب�رسورة هذه  االأ

التكنولوجي������ا يف تاأهيل وتدريب املعلمني 

ودع������م ه������ذه العنا�رس الت������ي تعتمد على 

دارة والتخطي������ط والتنظيم على املدى  االإ

الطوي������ل. ولعل من اأهم ال�رسوط الواجب 

توافره������ا يف مرحل������ة دعم اال�ش������تخدام 

الفّعال للتكنولوجيا واالت�شاالت هو:

ع������داد الع������ام. مرحلة  • مرحل������ة االإ
عداد املهني. مرحلة التدريب. مرحلة  االإ

خذ  وىل م������ن التدري�������س مع االأ ال�ش������نة االأ

بعني االعتبار اإمكانية ا�شتخدام املعلمني 

و�ش������بكات االت�ش������ال  للتقنيات والربامج 

احلديث������ة كذلك وج������ود معلم������ني مهرة 

يف ا�ش������تخدام ه������ذه التقني������ات. ودعمها 

با�ش������تمرار بعملية التطوير املهني لهم مع 

و�شع مناهج وم�ش������ادر تعليمية متطورة 

وحديث������ة واأن يكون الطال������ب هو املرتكز 

�شا�شي لها يف جميع البيئات التعليمية.  االأ

ويف نهاية الربامج البد من عملية التقييم 

امل�شتمر ملدى كفاءة ا�شتخدم التكنولوجيا 

خالل العملية التعليمية وهذا كله بالدعم 

املجتمع������ي والتع������اون والتوا�ش������ل الدائم 

معهم وتوظيف ه������وؤالء املتدربني من قبل 

ال�شلطات املحلية والرتويج لهم ومكافاأتهم 

معنوياً ومادياً.
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اأ�سالي���ب تدري���ب مدرب���ي املعلمني على 

التكنولوجيا وو�سائل الت�سال:

يعترب توفري الفر�ش������ة ملدربي املعلمني 

التكنولوجي������ا  و�ش������ائل  عل������ى  للتع������رف 

واالت�ش������االت وا�ش������تخدامها يف عملي������ة 

أه������م العوامل بالن�ش������بة  التدري�������س م������ن ا

للتطوير املهني. وكذلك فهم عملية اجلمع 

�ش������اليب اجلديدة يف  بني التكنولوجيا واالأ

التدري�س والتعليم ومدى م�ش������اهمة هذا 

يف حت�ش������ني عملية تاأهيل املعلمني. وهذا 

يدركه مدربي املعلمني باأن طرق التدري�س 

دائماً متجددة واأن التكنولوجيا احلديثة 

باإمكانها تطوير التعليم وتاأهيل املعلمني.

الوا�ش������ح  أث������ري  التا اإىل  �ش������افة  باالإ

لالعتماد املتزايد عل������ى التكنولوجيا يف 

جم������االت املجتمع كافة وتوظيفها. ويجب 

اأن يتعل������م الط������الب املتدربني عملية نقل 

وتوظيف ما تعملوه من مدربيهم لتحديث 

ط������رق تدري�ش������هم وامل�ش������اهمة يف تطوير 

مناهجهم.

دوار وامل�شوؤوليات  وتعد اإعادة تعريف االأ

أه������م التغيريات  اخلا�ش������ة بالطالب من ا

فراد واملوؤ�ش�ش������ات العاملة  املطلوبة من االأ

يف جم������ال تاأهيل املعلم������ني والتي ترتكز 

على اأن التعليم يرتكز على الطالب وهذا 

يعني اأن تاأهيل املعلمني يجب اأن يجعلهم 

ثر من املدرب  يركزون على انتقال هذا االأ

–اإىل املعل������م- اإىل الطالب يف املدر�ش������ة. 
ويتم التطوير املهني عند الطالب املتدرب 

أولها هي عملي������ة الوعي  عل������ى مراح������ل ا

ال������ذي يتوفر عن املعلوم������ات التي تعطى 

له عن التكنولوجيا املفيدة وعن جماالتها 

املنا�شبة له �شخ�شياًَ ومهنياً والتي تتحدد 

ع������ن طريق مدرب املعلمني القائم بعملية 

التدري������ب. بعدها يق������وم مدربي املعلمني 

با�شتك�شاف كيفية ا�شتخدام هذا التطبيق 

نظرياً وعملياً ودرا�ش������ة مدى فعاليته ثم 

ينتقلون اإىل تطبيق اأف�شل النماذج املمكنة 

بحيث ميكن اال�ش������تفادة منها. وتوظيفها 

لي�س على امل�ش������توى ال�شيق الهتماماتهم 

اإمنا على نطاق وا�شع ودائم وم�شتمر.

وال يت������م ذل������ك اإال بالتعاون اجلماعي 

بني املعلم املت������درب واملدرب املعلم وذلك 

عن طري������ق التحاور والنقا�������س والتفاعل 

ن�شطة كلها اأي  هداف واالأ والتخطيط لالأ

»تعي�س وتت�رسف وتفكر وت�ش������عر« وكاأنك 

أي�ش������اً طالب  ل�ش������ت فقط معلم كبري بل ا

ن  مل ي�ش������ل بعد اإىل مرحل������ة املراهقة. الأ

الطف������ل يف داخلنا يتمت������ع باالنهماك يف 

حداث املثرية التي يطمح يف  �شل�شلة من االأ
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ا�شتك�ش������افها. اأما املعلم الكبري في�شتطيع 

ا�ش������تغالل حكمت������ه وقدرات������ه الرتاكمية 

ال�ش������ابقة يف التفكري املنطق������ي والتحليل 

أراء نقدية حول عملية  املنهجي لتكوي������ن ا

التعل������م، وتعترب القدرة عل������ى القيام بكال 

الدورين ميزة جيدة للمعلم الطموح.

ونعتقد اأن اأف�شل طريقة للبداية هي 

�ش������وؤال معلم طموح اأن يقوم بدور طالب 

يظل معلمه الكبري دائماً بجانبه، بل يكر�س 

نف�ش������ه من اأجله وتت�شمن خ�شائ�س هذا 

الدور ما يلي:

• معلم يظل دائماً بجانب هذا الطالب 
ويعطيه اهتمامه التام.

• معلم يظل دائماً بجانب هذا الطالب 
فقط وال يرتكه من اأجل اأي طالب اآخرين 

يف الف�شل.

• معلم يظل دائماً بجانب هذا الطالب 
ويتعلم النواحي )املعرفية واملهارات( التي 

يتعلمها الطالب.

• معلم يظل بجانب هذا الطالب ولديه 
أي�شاً  ا�شتعداد مل�شاعدته عندما يحتاج بل ا

اإىل التعلم منه. ويجب على املعلمني حتت 

التدريب اأن يقوموا بدرا�شة كال الدورين. 

لي�ش������تطيعوا اإدراك جمال املحافظة على 

عالقات مت�ش������ابهة ملا �ش������بق وممار�ش������ة 

أثناء املمار�شة الفعلية  أن�ش������طة مماثلة يف ا ا

بالف�شل املدر�شي.

وهذا يتم بالفعل با�شتخدام احلا�شوب 

أنواع الت�شميم  كاأداة تفكري يف العديد من ا

ن�شطة  والبناء واإعداد النماذج املعرفية واالأ

التعليمي������ة املتعلق������ة بح������ل امل�ش������كالت. 

عندئذ يتم الك�شف عن ت�شورات جديدة 

واحتماالت واقعية للمالحظة املو�شوعية 

لبع�س اخل�ش������ائ�س الوظيفية وال�شمات 

الهيكلية املهمة اخلا�شة بتفكري الدار�س. 

عم������ال الرقمية  وق������د توفر حافظ������ة االأ

حداث التعليمية احلديثة التي  ت�شجياًل لالأ

يقوم بها املعلم حتت التدريب اأما املحتوى 

في�ش������مل الت�ش������نيف والتعليق والفهر�شة 

واال�ش������تعانة باملواد الرقمية امل�ش������تخدمة 

�ش������افة اإىل اأعمال املعلمني  يف التعلم باالإ

خرين حتت التدريب. االآ

ويعت������رب التدريب القائ������م على الويب 

با�ش������تخدام احلا�شوب طبعاً والذي توجد 

فيه م������واد التدريب يف �ش������فحات ميكن 

الو�ش������ول اإليها عرب �شبكة الويب الدولية 

وتتمثل عنا�رس الو�ش������ائط امل�شتخدمة يف 

هذه العمليات يف الن�شو�س والر�شومات، 

وثمة و�ش������ائط اأخ������رى مثل الر�ش������ومات 

املتحرك������ة وملف������ات ال�ش������وت والفيديو، 
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ولكنه������ا تتطلب ت������ردد نط������اق اأكرب، كما 

حي������ان اإىل برامج  حتت������اج يف بع�������س االأ

اإ�ش������افية، وي�ش������تخدم اأحيان������اً كل م������ن 

نرتنت  م�شطلح الدورات الدرا�شية عرب االإ

أو التعليم القائ������م على الويب كمرادفني  ا

لعملية التدريب القائم على الويب بحيث 

أو  أو املوؤلف ا يتفاعل الدار�س مع املدر�س ا

الربنامج التعليمي من اأجل و�شع الت�شور 

واملعنى اخلا�س به، ويق�ش������د به الت�شور 

أو املعريف التايل لعمليات املتابعة  الفردي ا

والتفكري وو�شع الفرو�س واختبارها.

اأخرياً نقول باأن تطوير النظام الرتبوي 

بتحديث������ه وجتوي������ده لي�س م�ش������األة تقنية 

فح�ش������ب بقدر ما هي م�ش������األة ح�شارية 

�ش������املة اأي اجتماعية وثقافية و�شيا�شية. 

اإذ اإننا نوؤمن اأن الرتبية لي�شت اإال منظومة 

من بني منظومات عديدة اأخرى قد تكون 

أثراً. اأقوى منها ا

�ش������الح الرتب������وي الواعد البد  واإن االإ

اأن يتزامن معه اإ�ش������الح جمتمعي ي�ش������مل 

واالقت�ش������ادية  ال�شيا�ش������ية  اجلوان������ب 

والثقافي������ة، ورغ������م هذه  واالجتماعي������ة 

أننا ن�شعى باأن تكون  القناعة املرت�شخة، اإاّل ا

�شا�شية يف اإحداث  الرتبية هي املدعوة االأ

التغي������ريات املطلوبة واإىل اأن تكون العامل 

يجابي  حداث هذا التغبري االإ �شا�شي الإ االأ

وبالتايل تكون املدخل الوا�شع اإىل حتقيق 

التنمية ال�شاملة والنه�شة املن�شودة.

مع ه������ذا التوجه ال يزال ا�ش������تخدام 

التقنيات التكنولوجية وو�ش������ائل االت�شال 

مبثاب������ة اال�ش������تثناء وه������ذا م������ا يخالف 

التوجه������ات العاملي������ة يف جم������ال الرتبي������ة 

والتعليم.

ن اأنظمتنا الرتبوية وتوجهاتها حتى  الأ

أداء التالميذ  ن مقت�رسة على تقيي������م ا االآ

ولي�س التقومي ال�شامل. وعمليتنا الرتبوية 

�شا�شي  مقت�رسة فقط على املعلم ودوره االأ

يف عملي������ة التعليم لذل������ك يجب اأن نفكر 

يجابي لكل  بعملي������ة التغيري والتعدي������ل االإ

عنا�رس العملية الرتبوي������ة »معلم. تلميذ. 

بناء. مناهج. امتحانات. تقومي. توجيه. 

اإدارة. و�شائل تعليمية. نظام..«

وبتفاعلها التام وتكاملها مع بع�ش������ها 

البع�������س. واأن يكون هدفنا ثقافة اجلودة 

بداع واال�شتك�شاف واملناف�شة  والتميز واالإ

مة  من جه������ة واملحافظة عل������ى ثقافة االأ

�ش������لية من جهة  وموروثاته������ا وهويتها االأ

اأخ������رى. وع������دم التقوق������ع عل������ى الذات 

خري������ن اإقليمياً وعربياً  واالنفتاح على االآ

أ�ش������لوب التناف�س والتبادل  ودولياً واتباع ا
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خري������ن. وهذا ما يدعمه  والتعاون مع االآ

نفاق على التعليم »اأفكار بدون  أ�شلوب االإ ا

تنفيذ ال جمال لتحقيقها«.

أ  ننا نعرف باأن الرتبية جزءاً ال يتجزا الأ

ي بلد فهي م�ش������در  من القومي الأ من االأ

رهاب!؟. من وم�شدر لالإ لالأ

ومثلما ا�ش������تفادت نظمنا الرتبوية من 

التج������ارب العاملية فيما يخ�������س التعليم 

مثاًل وتوفري التعليم للجميع- املوؤ�ش�ش������ات 

اخلا�ش������ة. التعلي������م امل�ش������تمر. الدائ������م. 

املركزية. الالمركزية. امل�شاركة املجتمعية. 

التعليم الذاتي. املجتمع املدين وال�رسكاء. 

تدري������ب املعلم������ني وتاأهيله������م. تطوي������ر 

املناهج..

واعتمدت التع������اون والتبادل واحلوار 

العربي والعاملي.

نواك������ب  اأن  يج������ب  أبين������ا  ا أم  ا �ش������ئنا 

التط������ور واأن تدخ������ل التكنولوجي������ا وعامل 

االت�شاالت جميع موؤ�ش�شاتنا فلماذا ال يتم 

اإدخالها ب�ش������كل علمي منطقي واإيجابي 

ومدرو�س!؟.

وهذا ما اأكدت عليه اال�ش������رتاتيجيات 

التي طورتها املنظمات الرتبوية وبالذات 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

لك�شو« وكذلك بالروؤى التي متخ�شت  »االأ

عنها املوؤمترات الدولية وخا�ش������ة منظمة 

االأمم املتح������دة للرتبي������ة والثقافة والعلوم 

»اليون�شكو«.  
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معامل الرتوي�س 

مر حاملها،  النف�س تتبع توجهات �شاحبها، ال توجد نف�س ال تر�شخ الأ

أة كلما كان زوجها رجاًل، وتكون رجاًل كلما  أة، تكون ام������را والنف�س كاملرا

أة.  كان زوجها امرا

أنوثته  وبالطبع فاإنها يف ذروة رجولتها، تكون رجاًل ناق�شاً، ويف ذروة ا

أة ناق�شة.  يكون امرا

النف�س تقف اأمام �ش������احبها القوي بخ�شوع، بوقار، بتقدير، باعتزاز، 

قا�س وكاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁

˜

تروي�س النف�س

❁❁

عبد الباقي يو�سف عبد الباقي يو�سف 
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باأمان. 

وتقف اإزاء �شاحبها الواهن ب�شخرية، 

با�شتهزاء، با�شمئزاز، بخيبة، بقلق. 

تريد النف�������س اأن تك������ون مفتاحاً بيد 

�شاحبها، اأكرث مما تريد اأن يكون مفتاحاً 

بيدها. 

أة، يف ذروة  اإنها م������رة اأخ������رى كامل������را

ا�شمئزازها توجه �شفعة موؤملة اإىل زوجها 

الواه������ن ردا عل������ى وهن������ه وع������دم متتعه 

مب�شوؤولية الرجولة نحوها. اإنها تعرب عن 

قوة اإدانتها ل� ال متتعه بخ�شال الرجولة. 

كذل������ك النف�������س التي توج������ه العقاب 

تلو العقاب ل�ش������احبها رداً على ر�شوخه 

لرغائبها، اإنها ت�شتمد معامل ا�شتقوائها من 

منعرجات وهنه. 

أه������م التحديات التي تواجه  رمبا من ا

أ وعيه بالت�ش������كل  يب������دا ن�ش������ان حلظة  االإ

أم������ام وقائع حياتية  أنه يرى نف�ش������ه ا هو ا

متناق�شة لي�س بو�شعه اأن يعي�س يف معزل 

عن موؤثراتها. 

هنا يكت�شف مدى حاجته اإىل تروي�س 

حاطة بها  النف�س عل������ى ا�ش������تيعابها، واالإ

ووقف موق������ف و�ش������طي اأويل منها حتى 

ي�ش������تقر احلدث، ومن ث������م ياأخذ موقفه 

املعتدل من واقع هذا احلدث. 

ويل هنا قد يحتاج  املوقف الو�شطي االأ

اإىل �ش������يء م������ن التكيف حت������ى مع حدث 

�ش������لبي يقع بغتة، وهنا يك������ون اأمامك اأن 

متيز بني التكيف املوؤقت، وبني الر�ش������وخ 

ن احلدث  ت�ش������ليما لواق������ع احل������دث ، الأ

املباغت بالن�شبة لك هو غمو�س ال تدرك 

مر الذي ال  مكامن �شعفه، ومعامل قوته. االأ

يوؤهلك حتديد نقاط الوهن، ونقاط القوة 

فيه، ومقارنتها بقدراتك على اال�شطدام 

الفوري واملبا�رس معها. 

اأن ينح�رس احلدث  لي�س بال�������رسورة 

يف ماديته، بل قد يكون فكرة تخطر لك، 

فرتى نف�ش������ك اإزاء ح������دث فكري مزلزل 

رمبا اأقوى من حدث مادي مبا�رس. 

الرتوي�س هنا ال يحتاج اإىل �شيء قدر 

أن������ك ال حتتاج  حاجت������ه اإىل الزمن، كما ا

اإىل �ش������يء قدر حاجت������ك اإىل مرور زمن 

ليرت�شخ �ش������لوك الرتوي�س يف نف�شك التي 

�شيئاً ف�ش������يئاً، حدثاً حدثاً، موقفاً موقفاً 

مت�شي رو�ش������ة عامرة بالن�شج واحلكمة 

والتجارب. تاأخذ بني حني وحني ق�ش������طاً 

من راحة روحية يف رحابة جداولها. 

الرتوي�������س يف ه������ذا الب������اب درجات، 

اأحيان������اً حتى النظرة حتت������اج اإىل تاأن كي 

تنظره������ا، الكلمة حتت������اج اإىل وقت حتى 

تلفظه������ا، اخلطوة حتت������اج اإىل تردد حتى 

تخطوه������ا، التعرف على �ش������خ�س جديد 
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ول مرة يحت������اج اإىل مراحل حتى  ت������راه الأ

ت�شتقبله �شديقا، حتى النهو�س من فرا�س 

الن������وم يحتاج اإىل مته������ل حتى تقف على 

قدميك. 

النظرة غري املتاأنية قد تفقئ عينيك، 

الكلمة املت�رسعة قد ت�شجل عليك تقييماً 

ال تاأباه، اخلطوة العاجلة قد تودي بك اإىل 

هوة، ال�شخ�س الذي ت�شتقبله �شديقا منذ 

ول قد ي�شمر لك �رساً، النهو�س  اللقاء االأ

املبا�رس م������ن الفرا�س قد يجعلك يف حالة 

توتر طوال اليوم. 

عل���ى  للحف���اظ  كطريق���ة  الرتوي����س 

ال�سلوك الطبيعي 

عندما تكون طبيعيا ميكن لك اأن متنح 

عاطف������ة طبيعية، وكذل������ك تتلقى عاطفة 

طبيعي������ة، عندما تفق������د طبيعيتك تعجز 

اأن متار�������س فعال طبيعيا، قبل كل �ش������يء 

اأنت حتتاج اإىل ا�شرتداد طبيعيتك، فاأنت 

ت�ش������حك �ش������حكا غري طبيعي، وتذرف 

دموعا غري طبيعي������ة، واإذا تناولت طعاما 

ما ا�ش������تمتعت به، حتى عندما تود �رساء 

حاج������ة فاإن������ك تقدم عليه������ا بتوجيه غري 

طبيعي، فاأنت تريد اأن ت�ش������رتي فح�ش������ب 

أن������ك ترفع ع������ن كاهلك عبئ������ا ثقيال،  وكا

ويك������ون هذا حت������ى يف اختي������ار الزوجة، 

واأوقات اجلماع. كل هذه املمار�ش������ات ال 

تخرج ع������ن كونها ردات فع������ل تبنّي حدة 

زمة النف�شية التي مير به هذا ال�شخ�س  االأ

نتيجة فقده لطبيعيته وقد يكون ال دخل 

له بها وتكون ق������د جتردت منه يف منبت 

أ النزعات  �ش������يئ. عند هذه النقاط تب������دا

ال�ش������لبية يف الظهور وتاأخذ م�شاحاتها يف 

�ش������لوكيات هذا الكائن الب�������رسي الذي مل 

يع������د ميلك اإال اأن ينقاد انقيادا بالع�ش������ا 

ال�رسيرة التي ت�شكنه. 

 يبلغ مرحلة ال ي�ش������تمتع فيها ب�شيء، 

وال يتخذ قرارا واحدا، اإنه فقط ين�شاع 

ن �ش������تحدد  وامر مر�ش������ه الروحي، االآ الأ

طبيعة تعامل������ك مع ردات الفعل هذه من 

ال�ش������خ�س الذي يقف قبالتك، �ش������تكون 

عاملا باأنها لي�ش������ت اأفعاال طبيعية �شادرة 

عن �شخ�س �شوي م�شوؤول م�شوؤولية كامله 

عن اأفعاله، �شتنظر اإليها نظرات �شطحية 

أنها �شدرت �شطحية، ول�شوف تدرك  كما ا

أو اإيجابيا  باأنك ل������ن تقف موقفا �ش������لبيا ا

م������ن ذاك الفعل، لن يكون بو�ش������ع الفعل 

اأن يحرك �ش������اكنا فيك، فقط �شت�ش������غي 

وتنظر وتدرك حجم ا�شطرابه الروحي، 

ن�شات  و�ش������يكون باإمكانك يف حلظات االإ

تلك اأن تتعلم �ش������يئا جديدا يف يوم جديد 

من عمرك.

 يف ذات اللحظ������ة لن يغيب عن بالك 
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ب������اأن هذا ال�ش������خ�س 

وقد  ا�شتثنائية،  حالة 

ت�ش������در من ال�شخ�س 

بجواره  يق������ف  الذي 

اأفعال مماثلة، ولكنها 

�شخ�س  عن  ت�ش������در 

طبيعي يكون يف دراية 

باأبعاد ما يفعل. اأمام 

النموذج������ني  هذي������ن 

غاية  مهمتك  �شتكون 

يف الدق������ة واالنتب������اه 

تبل������غ درج������ة  حت������ى 

التميي������ز بني الفعلني 

وبني ال�شخ�شني. 

أ التاري������خ  / يب������دا

أ النا�س يف  حني يب������دا

بانق�ش������اء  التفك������ري 

الزم������ن لي�س مبعايري 

ال�شياقات الطبيعية - دورة الف�شول، اأمد 

احلياة الب�رسية - واإمنا بو�ش������فه �شل�شلة 

حداث املحددة التي ينخرط النا�س  من االأ

)1(
فيها ب�شورة واعية /

/ الوقت ال�شائع ال يعو�س ثانية / 

أولئ������ك الذين  / اإمن������ا ي�ش������اعد اهلل ا

)2(
أنف�شهم / ي�شاعدون ا

�ش������اأحتدث هنا ب�ش������كل حكائي يبنيِّ 

أي�ش������ا ميكن اأن يعني على  خر ا كيف اأن االآ

تعزيز �شلوك الرتوي�س، من خالل حكاية 

�شاأرويها عن رجل ا�شتطاع اأن يقدم هدية 

أة كانت متر يف ظروف انتقالية  ثمينة المرا

بالغة ال�شوء. 

 هذه هي الليلة ال�شابعة التي مل ترقد 

فيها مليكة، ال تقوى على فعل �شيء غري اأن 

تلبث متيقظة، تغم�س عينيها من جديد 

وتتحايل على حوا�شها باأنها غفت وودعت 
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عامل اال�شتيقاظ يف حماولة اأخرى للهروب 

من تلك االنهيارات يف اأع�شابها، تذكرها 

أم������واج اليقظة امل�ش������تعلة باأن رمو�ش������ها  ا

مامل�شت النوم حلظة واحدة فتم�شي جمرد 

غفوة �ش������غرية كحلم بعيد املن������ال، ومرة 

اأخرى ي�شتبد بها ذات ال�شعور باأن الليايل 

ال�ش������بع الفائتة ما كان������ت غري حماوالت 

فا�شلة0 تربك يف فر�شتها، جترع جرعات 

جدي������دة من م������رارة اليقظة املتوا�ش������لة، 

قرا�س املنومة  متد يدها اإىل مظروف االأ

وتبتلع قر�ش������ا، تدخن �ش������يجارة. تتجاوز 

ال�شاعة الثانية من جديد. يا له من وقت 

مزعج هذا الذي ال ي�رسها اأن تكون يقظة 

فيه، مل يعد يهمها اإن كانت هي التي تقرر 

أنها  أم ا أفع������ال، ا القيام مب������ا تقوم به من ا

أو نُه�ش������ت،  تنقاد غري دارية، فنه�ش������ت، ا

ال ف������رق، اإىل املطبخ، جل�ش������ت ترت�ش������ف 

اإبريقا من البابوجن. ومن املطبخ اجتهت 

ال�ش������كون وامل�شابيح  تاأملت  اإىل اخلارج، 

امل�شتعلة يف ال�شارع، تاأملت القطط وهي 

أكيا�س القمامة املو�ش������وعة بجانب  متزق ا

ب������واب، خطت تاركة الب������اب مفتوحا،  االأ

�ش������ارت خطوات وخط������وات، مل ترغب يف 

العودة رغم برودة الطق�س. عند و�شولها 

اإىل نهاية ال�ش������ارع ا�ش������تدارت عائدة اإىل 

البيت. ال فائدة، ما تزال منطقة �شناعية 

أنه النوم،  أ�ش������ها. البد ا بكاملها تعمل يف را

اأجل اإنه النوم يا مليكة هذا الذي يناديك 

اإىل دفء الفرا�س. تزغرد كل حا�شة فيها 

وتتجه اإىل الفرا�س تغطي كامل اجل�ش������د 

أ�ش������ها باللح������اف علّ������ه يعّرق  اإىل قم������ة را

ج�ش������دها فيطول النوم. مي�ش������ي الوقت 

فتزداد املنطقة ال�شناعية ن�شاطا وكاأنها 

أ�شبوع عطلة. تقذف باللحاف  عادت بعد ا

أثناء ذلك بدا  بعيدا وتقفز برع������ب، ويف ا

أنه������ا كانت غافية وهاهي وقائع حلم  لها ا

خرج������ت منه للتو. زاد هذا ال�ش������عور من 

اأملها ف�ش������حبت اللحاف وع������ادت تتغطى 

أرنبة  ب������ه كاملة وقد تكورت حتت������ه كاأنها ا

الذت من الثلج بوريقات �شجر ة. تغم�س 

رقام ببطء �ش������ديد  أ تعد االأ عينيه������ا وتبدا

أنها �ش������وف لن ت�شل اخلم�شني،  متخيلة ا

يزداد العد بطاأ، تكت�ش������ف اأن العد جتاوز 

املئتني: مليكة، يكفي ه������ذا التوتر، كوين 

م�شيطرة على نف�شك. كل ما حدث مل يكن 

برغبتك. 

لكنني وافقت عليه 

كنت �ش������غرية ي������ا مليك������ة، تظنني اأن 

أبيك.  رغبتك مقرتنة برغبة ا

تتقل������ب يف الفرا�س م������ن ظهرها اإىل 

اجله������ة الي�������رسى متمتم������ة والدموع يف 

ن�شان اأن يبقى يدفع ثمن  عينيها: كيف لالإ

خطيئة واحدة مدى العمر. 

تنه�س وكاأنها يف ع������ز ظهرية، تدخل 
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والد. كل هوؤالء خرجوا منك  غرفة نوم االأ

يامليكة. وترمق رج������ال يف الثالثني جاء 

ينعم بدفء الليل مع رائحة اأطفاله: لقد 

بذر كل واحد من هوؤالء بذرة بذرة. ثمانية 

اأطفال يامليكة واأنت ماتزالني طفلة. اإنه 

م�ش������تغرق يف نوم وقد ن�ش������ي، ولكن هل 

مبقدرورك الن�ش������يان وه������م يهرعون اإىل 

ح�شنك كلما جاعوا وبردوا. 

خرية كان يدينك بنظراته  ونة االأ يف االآ

أنا  على مائدة الع�شاء: �شتجعلينني جدا وا

ما اأزال يف الثالثني. وكانت نظراتك هي 

التي تقول لنظراته: بل اأنك الذي �شتجعلني 

أنا يف ال�شابعة والع�رسين.  جدة وا

ماع������دت  املحدق������ة:  نظرات������ه  ردت 

أة  والد. اأحتاج المرا أم لالأ ت�ش������لحني غري ا

زوجة. 

دان������ة من عيني������ك: جاء  تطاي������رت االإ

ب.  ب، فاق االأ ب، ن������ام االأ ب، خرج االأ االأ

أنثى تهناأ  ب اأن هن������اك ا أيها االأ الت�ش������دق ا

وىل،  أني�شته االأ يف بيت رجل اإال اإذا كانت ا

أك������رث من اأي كائن اآخر. ها اأنت  أنه لها ا وا

مل تعد غ������ري لهوؤالء الذي������ن اأخذوك مني 

واأخذوين من������ك. مات الزوج فيك، ماتت 

الزوجة يّف. 

هاه������و العمر يتفتح للحي������اة يامليكة، 

أت������ي االنطفاء.  نوث������ة تتفتح فيا زه������رة االأ

ن�ش������يت الثياب اجلدي������دة. العطور. بعت 

حتى خامت الزفاف والقرياط كي تر�شعي 

أتيت بهم ليغتالوا �ش������نوات  هوؤالء الذين ا

مراهقتك والدة اإثر والدة. هل �شت�شعرين 

اأن عمرك انتهى واأنك لن متار�شي طقو�س 

ووقائ������ع وحميمي������ة العالق������ة الزوجي������ة 

م������رة اأخرى، هل انته������ى العمر يف بدئه. 

ان�ش������حبت من حجرة النوم بذات الهدوء 

الذي وجلت فيه، وعندما األقت نظرة اإىل 

أتها ت�شري اإىل الثالثة والثلث، راأت  ال�شاعة را

نف�ش������ها تدخل غرفة �ش������الون اال�شتقبال 

أذنها:  وتربك جوار الهاتف. رّن حديثه يف ا

مر �شوف يكون بال�شهولة  التت�شوري اأن االأ

أم لثمانية اأوالد.  التي تت�شورينها، اإنك ا

ألن تفك������ر اأن تخرجني  رّن كالمه������ا: ا

من �شجن نف�ش������ي ولو بكلمة، اأن متد اإىل 

�شياعي كلمة اأمل. 

ن، اأن�شحك  رّن هتافه: اأنت منفعلة االآ

�ش������بوع، وق�ش������اء وقت يف  برتك البيت الأ

اإحدى القرى التي لك فيها اأهل، �شيكون 

كل �شيء على ما يرام. 

رّن �شداها: ال ال ل�شت منفعلة، عندما 

نلتقي اأ�رسح لك ظرويف �شتكت�شف كم اأنك 

مت�رسع يف نظرتك. 

للحظ������ة خاطف������ة اجتاحتها رغبة يف 

التدخني، عادت اإىل غرفة نومها امل�شاءة، 
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�ش������حبت �ش������يجارة من العلبة وعادت اإىل 

أ�ش������علت  ركنه������ا تتاأم������ل جه������از الهاتف. ا

�ش������يجارة بطرقة خفيفة اأوىل من قداحة 

أم�������س من بائع  جديدة ا�ش������رتتها �ش������باح ا

متجول نادى بب�شاعته اأمام بيتها. نفثت 

جواء وتداعت يف  دخانا كثيفا يف ركود االأ

خميلتها �شور مل تكن راغبة يف ا�شرتجاعها، 

بيد اأن ال�شور بدت مقتحمة عليها ف�شاء 

أباها  الذاكرة، فغدت ت�ش������رتجع كيف اأن ا

كان عل������ى عالقة باأمها قب������ل الزواج واأن 

اأرغمت عليهم������ا الزواج،  هذه العالق������ة 

وهاه������و �رسيك احلياة يفقد كل دفقة من 

رجول������ة وحميمية ال������زوج ويرتك يده من 

يدها يف منت�ش������ف الطريق، تتذكر رنني 

الهاتف املتوا�شل الذي ال يرد اإال اإذا رفع 

زوجها الهات������ف، تتذكر اأن زواجها املبكر 

ب اأن تطلع البنت  م������ا كان اإال خل������وف االأ

مها فال يكون الرفيق �شهما مثله.  الأ

ول مرة اجتاحها اإح�ش������ا�س غام�س  الأ

أنها بدت ت�شك مبعرفة  بغربة عميقة اإىل ا

املكان الذي تربك فيه، ومبعرفة اجلهات، 

بواب والنوافذ. اأطفاأت عقب  ومعرفة االأ

ال�شيجارة وحدقت يف جهاز الهاتف، ران 

ن  كالمه: �ش������ورتك كاأم لثمانية اأطفال االآ

جمل من اأي �شورة اأخرى كنت اأو  هي االأ

ميكن اأن تكوين فيها. 

أ�ش������تفي�س يف  دوما دوم������ا ال تدعني ا

أ�ش������عر  �������رسح ما اأقول لتعرف موقفي . 0ا

مب������لء العامل وفراغ روحي، قمت باأ�ش������ياء 

ما كان علي القي������ام بها. لكن هل يخ�رس 

ن�شان كل �شيء يف حلظة طي�س واحدة.  االإ

بد  هل انطفاأت م�ش������ابيح الع������امل اإىل االأ

أة عا�ش������ت غبية يف مرحلة  بالن�شبة المرا

أنن������ي اأطلقت ثمانية  م������ن عمرها، يكفي ا

اأوالد، اأر�شعتهم من حليبي. ماذا يحدث 

فيما لو تركت كل �ش������يء هنا ورحلت اإىل 

بالد اأخرى، تعلمت لغات اأخرى، �شاهدت 

مدنا اأخرى، ماذا يحدث لو تخل�شت من 

عياء املرعب الذي يفتت �ش������فاء  هذا االإ

أ�شباحا حتوم  أنا واثقة باأنني اأرى ا النهار. ا

ح������ويل واأفقد اأي قدرة على الرتكيز، واأي 

لوان يوما  قدرة عل������ى متييز النا�������س واالأ

بيوم. ي�ش������توطنني اإنه������اك مميت، مل اأعد 

قادرة على اخلروج، حتى الن�ش������يم يتاآمر 

أ�شباحا  علي، ي�رسب ب�شوطه وجهي. اأرى ا

اأ�شواتا م�شو�شة  أ�شمع  اأمامي، وا ترتاق�س 

يف اأذين. بي م�س من �ش������يطان، م�س من 

�ش������بح، م�س من جن و لقد ن�شجت متام 

كون فري�شة للو�شاو�س والهواج�س  الن�شج الأ

وامل�������س، لكن ملاذا ت�������رس اأال اأقرتب منك، 

وت�رس اأن تتفرج على ماأ�ش������اتي من بعيد، 

كان عل������ي اأن اأحر�س على كل حلظة من 
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أنا حمتقنة باال�شتياء، لن  حلظات عمري، ا

ينته������ي العامل اإذا التقين������ا وقمنا مبغامرة 

نبتغيها علها تطفئ �شيئا من لهيب نرياين 

وتخفف قليال مما بي من م�س. 

ران كالمه: بالن�ش������بة يل ه������ذا يعني 

الكثري، ل�ش������ت م�ش������تعدا ملغام������رة كهذه، 

ن�ش������ان نف�ش������ه هو  أبتغيها. االإ مغامرة ال ا

أ�شجار ال�رس يف تربة روحه.  الذي يروي ا

أنه  حتركت بتوت������ر مت�ش������اعد: يبدو ا

ال�������رس ذاته الذي يبحث عن خملوق واهن 

لي�شتبّد به. هاهو ي�شكنني. 

ن�شان  عاد كالمه اإىل ذاكرتها: على االإ

اأن يكون يف انتظار دائم لتوقع امل�ش������ائب 

الكربى الت������ي تقع على روح������ه. عليه اأن 

يرو�س نف�ش������ه دوما لتحملها ومواجهتها 

بذات اللحظة. 

نظرت اإىل ال�شقف: لكنني فقدت كل 

�شيء. 

عاد كالم������ه بقوة: اإنه ال�������رساع ذاته 

ال������ذي عليه اأن يبقى م�ش������تعال يف معركة 

ن�شان مع نف�شه من اأجل االنت�شار.  االإ

ابت�شمت كب�شمة بني املقابر ودندنت: 

أنه  لكن احلب �ش������ياأتي مرة اأخرى، البد ا

ن�شان،  احلب الذي ال ميوت يف �شمري االإ

اإن������ه احل������ب ال������ذي يحمل مع������ه اأجنحة 

اخلال�س. 

رفعت ال�ش������ماعة و�ش������ارت تدق على 

آلة كاتبة.  اأرقام مثلما تدق على ا

ول. تذكرت كالمه: اأف�ش������ل  الرنني االأ

ما تفعليه اأال تت�شلي بي، اأن تن�شي ا�شمي 

من ذاكرتك. 

تذكرت كالمها: وهل �شاأقدر؟!.

الرنني الث������اين.. تذكرت كالمه: لي�س 

لدي ما يقدم �شيئا جمديا لك. 

الرنني الثالث. كانت اأ�ش������ابع ال�شاعة 

ت�شري اإىل الرابعة. 

الرنني الراب������ع. تناهت نربات خافتة، 

مل ترد، ارتفعت النربات، اندفع �ش������وتها: 

نني اأيقظتك، اأنت الوحيد الذي  آ�ش�فة الأ ا

يل يف هذا العامل. 

جاء �شوته: اأما تزالني متيقظة. �شكرا 

ال�شتيقاظك يل. اندفع �شوتها: هل �شتغلق 

ال�شماعة وترتكني اأهلو�س مع �شبحك. 

ترامى �ش������وته: �شتُ�ش������معينني �شيئا ال 

يهمني. 

عندما ت�ش������مع �شيئا ال يهمك، �شاأ�رسق 

كوردة ميتة، �شرتى ذلك باأذنيك. 

لكن، ال�شيء يغري لل�شقوط

انفجر �شوتها ك�شجار: اإذا كنت ت�شميه 

أ�شقط0  جل اأي �شيء ال ا �شقوطا، فالأ

وقعت ال�ش������ماعة اإثر ذلك من كفه، مل 

عادتها فخرج على  ي�ش������عر برغبة كافية الإ
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غنية  الفور يعد فنجان قهوة وي�ش������تمع الأ

�ش������باحية. برك بجانب الناف������ذة يتاأمل 

غاين  منظر طلوع نهار جديد فتختلط االأ

بزقزق������ة الع�ش������افري الطالع������ة للتو من 

اأع�شا�شها، وكما تقع �شاعقة �شغرية انتف�س 

اإثر �شماع جر�س الباب، رغب يف اأن يكون 

ذلك وهما، ولكن اجلر�س توا�شل. 0: هل 

ميكن اأن تكون غام������رت باملجيء. انتظر 

عّل ال�ش������وت يكون وهما، ولكن اجلر�س 

ذات������ه عاد ي�ش������دح يف احلوا�س املرتبكة. 

دنا من الباب. امتدت اأ�ش������ابعه الراع�شة 

اإىل املم�ش������ك، وبكل م������ا اأوتيت من تردد 

�شحبت الباب، فراآها تقف ك�شبح قبالته، 

تذكر �شقوط ال�شماعة للتو، تراجع بخطا 

بطيئ������ة اإىل اخللف واأخ������ذت تتقدم اإليه 

اأخرية  بخطوات هزيلة وكاأنه������ا خطوات 

ل�ش������خ�س على و�شك املوت. لكمت قدمه 

ب�ش������ماعة الهاتف، فاأعادها اإىل مو�شعها 

وفجاأة انفجر �شوته: لكن ملاذا ال ت�شعني 

ع������ادة حميمية العالقة بينكما ؟. مل ترد  الإ

عليه، اأعاد ما قال ع�رس مرات متالحقة، 

لكنه������ا لبثت تنظر اإليه وكاأنها ال ت�ش������مع 

كلمة واحدة. برك على الكنبة، باآلية راح 

وجهه يندفن يف راحت������ي كفيه، رغب يف 

اخل������روج من الواقع باأي طريقة واأغم�س 

عينيه متجاهال وجودها، م�ش������ت �شاعة 

أ�شه، فوجئ بعدم وجودها.  عليه فرفع را

أة باأنها كانت  بعد �ش������هرين اأح�شت املرا

يف بئر فخرجت، دب الن�ش������اط فيها من 

جديد وغ������دت حتت�ش������ن اأوالدها وتويل 

اهتماما خا�شا بزوجها يف حماولة لتعوي�س 

برودها نحوهم خالل �ش������تة �شهور فائتة. 

يف امل�ش������اء هتفت له وعندما رفع �شماعة 

الهاتف، مل تدعه يتحدث، قالت: �ش������كرا 

أ�ش������عر  ن ا على موقفك البطويل نحوي، االآ

أنا  باأنني بطلة، اإنن������ي مدينة لك بكل ما ا

في������ه من نق������اء. اأعاهدك باأنني ل�ش������وف 

اأحافظ على هذا الكنز. 

مث���ال يف تقدمي فك���رة الرتوي�س  دور الأ

عرب التاريخ 

مثال لرت�ش������د  وقد جاءت املواقف واالأ

حداث  النا�س اإىل الرتوي�س والتكيف مع االأ

مور.  التي تقع بغتة ريثما تت�شح االأ

 ثوران، 
ّ
أ�ش������د : مرة خرج عل������ي ق������ال ا

ينطحان������ه  وكان������ا  جميع������ا،  فاجتمع������ا 

بقرونهما، وال ميكنه من الدخول بينهما، 

فانفرد باأحدهما ووعده باأن ال يعار�ش������ه 

اإن تخل������ى ع������ن �ش������احبه، فلم������ا افرتقا 

افرت�شهما جميعا. 

أت������ى اإىل عني ماء  أي������ل مرة عط�س، فا ا

لي�رسب، فنظ������ر خياله يف امل������اء، فحزن 

لدقة قوام������ه و�رّس وابته������ج لعظم قرونه 
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وكربه. ويف احلال خرج عليه ال�ش������يادون 

فانهزم منهم. وبينما هو يف ال�شهل حلقه 

ال�شيادون فلم يدركوه. فلما دخل اجلبل 

ب������ني ال�ش������جر، حلقه ال�ش������يادون  وعرب 

أنا  فقتل������وه.  فقال عند موت������ه: الويل يل ا

امل�ش������كني، الذي ازدريته خل�شني، والذي 

رجوته اأهلكني. 

أي������ل مرة مر�س، فكان اأ�ش������حابه من  ا

الوحو�س ياأتون اإليه ويعودونه ويرعون ما 

حوله من الع�شب، فلما اأفاق من مر�شه، 

التم�������س �ش������يئا ي������اأكل فلم يج������د، فهلك 

جوعا. 

أ�ش������د مرة، ا�ش������تد عليه حّر ال�شم�س،  ا

فدخ������ل اإىل بع�س املغ������اور يتظلل فيها. 

أتى اإليه جرذ وم�ش������ى فوق  فلم������ا رب�س، ا

�ش������د قائما، ونظر ميينا  ظهره، فوثب االأ

وي�شارا وهو خائف مرعوب، فنظر الثعلب 

�شد: لي�س من  و�ش������حك منه. فقال له االأ

 احتقاره 
ّ
اجلرذ خويف، واإمن������ا عظم علي

يل. 

أراد اأن يفرت�س ثورا فلم  أ�ش������د م������رة: ا ا

يج�������رس عليه ل�ش������دة قوته. فم�ش������ى اإليه 

ليحت������ال منه قائال ل������ه: اعلم اأين ذبحت 

أ�ش������تهي اأن تاأكل عندي  خروفا �ش������مينا، وا

يف ه������ذه الليلة خب������زا، فاأجابه اإىل ذلك، 

�شد  فلما و�شل اإىل املو�شع ونظر، فاإذا االأ

قد ا�ش������تعد بحطب كثري وخالفني كبار، 

ف������وىل الثور هاربا ملا عاين ذلك. فقال له 

�شد: ملاذا وليت بعد جميئك اإىل هنا ؟  االأ

ين علم������ت اأن هذا    فق������ال الث������ور: الأ

كرث من خروف.  اال�شتعداد هو الأ

أ�ش������د مرة �شاخ و�شعف، ومل يقدر على  ا

ك�رس �ش������يء. فاأراد اأن يحتال لنف�ش������ه يف 

ألقى نف�شه يف بع�س  املعي�شة، فتمار�س وا

أتاه واحد من الوحو�س  املغاور، فكان كلما ا

أكله. فاأتى  ليعوده، افرت�شه داخل املغارة وا

الثعل������ب عائدا له ووقف على باب املغارة 

م�ش������لما عليه، وقائال ل������ه: كيف حالك يا 

�شيد الوحو�س ؟   

أبا  �ش������د: مل ال تدخ������ل يا ا   ق������ال له االأ

احل�شني ؟   

  ق������ال الثعل������ب: يا �ش������يدي قد كنت 

آثار اأقدام  عولت على ذلك، غري اأين اأرى ا

كثرية قد دخل������وا وال اأرى قد خرج منهم 

وال واحد. 

أ�ش������د مرة واإن�ش������ان، ا�ش������طحبا على  ا

الطري������ق، فجع������ال يت�ش������اجران بالكالم 

�ش������د  على القوة و�ش������دة الباأ�س. فجعل االأ

ن�شان  يطنب يف �شدته وباأ�ش������ه. فنظر االإ

اإىل حائط، فراأى �ش������ورة رجل وهو يخنق 

�شد:  ن�شان، فقال له االأ �شبعا، ف�شحك االإ

آدم، ملا  لو اأن لل�ش������باع م�شورين مثل بني ا
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ن�شان اأن يخنق �شبعا.  قدر االإ

أيل مرة، من خوف ال�ش������يادين انهزم  ا

�ش������د وافرت�شه.  اإىل مغارة، فدخل اإليه االأ

ين  أنا ال�شقي، الأ فقال يف نف�شه: الويل يل ا

هربت من النا�������س فوقعت يف يد من هو 

أ�شد منهم باأ�شا.  ا

أيل مرة، عط�������س فنزل اإىل جب ماء،  ا

ف�������رسب منه ب�������رسه. ث������م رام الطلوع فلم 

ي�ش������تطع، فنظره الثعلب وقال له: يا اأخي 

أ�شاأت يف فعلك اإذ مل متيز قبل نزولك  قد ا

كيف الطلوع، وبعد ذلك نزلت 

رانب، وقع بينهم حرب.  الن�ش������ور واالأ

رانب اإىل الثعالب ي�ش������ومون  فم�ش������ت االأ

منهم احللف واملعا�ش������دة على الن�ش������ور، 

أنن������ا نعرفكم ونعلم من  فقالوا لهم: لوال ا

حتاربون لفعلنا ذلك. 

أنتج  أنا ا اأرنب عرّيت اللبوءة قائلة لها: ا

يف كل �شنة اأوالدا كثرية، واأنت اإمنا تلدين 

أو اثنني.  يف عمرك واحدا ا

أنه اإن   فقالت اللبوءة : �شدقت، غري ا

كان واحدا فهو �شبع. 

أة مرة: كان لها دجاجة تبي�س يف  امرا

أة يف  كل يوم بي�ش������ة ف�ش������ة. فقالت املرا

أنا اأكرثت علفها فهي تبي�س  نف�ش������ها، اإن ا

يف كل يوم بي�ش������تني، فلما اأكرثت علفها، 

�شقت حو�شلتها وماتت. 

بعو�ش������ة وقفت على قرن ثور، وظنت 

أنه������ا قد ثقلت علي������ه.         فقالت له:  ا

اإن كنت قد ثقلت علي������ك فاأعلمني حتى 

اأطري عنك. فقال له������ا الثور: يا هذه، ما 

اأح�ش�ش������ت بك وقت نزول������ك وال اإذا اأنت 

طرت اأعلم بك. 

اإن�ش������ان مرة حمل على ظهره حطبا، 

فثقل عليه، فلما �ش������جر من حملها رمى 

بها عن كتفه، ودع������ا على روحه باملوت. 

أنا، ملاذا  ف�ش������خ�س له املوت قائال: هو ذا ا

دعوتن������ي؟ فقال له: دعوت������ك لرتفع هذه 

احلزمة على كتفي. 

اإن�ش������ان م������رة نظر حيت������ني تتقاتالن 

وتتناه�ش������ان، واإذا حية قد اأتت فاأ�شلحت 

أ�رّس  ن�شان: لوال اأنك ا بينهما. فقال لها االإ

منهما ملا دخلت بينهما. 

ب�ش������تاين مرة كان ي�شقي البقل، فقيل 

ل������ه: ملاذا البقل ال������ربي غري خمدوم، وهو 

بهي املنظر، وه������ذا اجلوي �رسيع الذبول 

ن الربي  والعط������ب؟ فق������ال الب�ش������تاين: الأ

أبيه.  أة ا تربية اأمه، وهذا تربية امرا

اإن�شان مرة كان له �شنم يف بيته يعبده، 

وكان يذبح ل������ه يف كل يوم ذبيحة، فاأفنى 

جميع ما ميلك على هذا ال�شنم. فرتاءى 

له ال�ش������نم قائال: ال تفن مالك ب�شببي ثم 

)3( 
خرة. تلومني يف االآ
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على دروب الرتوي�س 

دوم������اً جتن������ب االنفع������ال املبا�رس مع 

حداث املبا�رسة، احلياة لي�ش������ت حدثاً  االأ

أبكاك  واحداً، اإنها �شل�ش������لة اأح������داث، ما ا

اليوم قد ي�ش������حكك غداً، وما اأ�شحكك 

البارحة قد يبكيك اليوم. 

ال تتخ������ذ القرارات اإال بعد اأن تنطفئ 

         . ية النريان وت�شفو ال�شماء وتت�شح الروؤ

ك������ن دائ������م ال�ش������عي لتطوي������ر طاقة 

ال�شجاعة لديك لتعفو عن نف�شك وحت�شن 

اإليك. لي�ش������ت ال�شجاعة اأن توجه العقاب 

لنف�شك، ولكن ال�شجاعة هي مدى مقدرتك 

على ال�ش������فح عن نف�شك واالجتناب من 

ال�شقوط يف حفرة مرتني. 

مل يكن �ش������جاعاً ذاك الذي وجه عقاباً 

آثر االن�شحاب يف مواجهة احلياة،  لنف�شه وا

ال�شجاعة. كل ال�ش������جاعة تكمن يف مدى 

قوة ال�شمود واملقاومة حتى اآخر نب�س. 

ر�س،   واأنت تغر�������س الورد يف تربة االأ

تعلّ������م كي������ف تغر�ش������ها يف ترب������ة النفو�س 

كذلك. 

ر�س حتتاج اإىل فالحة  كما اأن تربة االأ

وب������ذور و�ش������قاية وهواء نق������ي حتى تهب 

الزه������ور والثمار الطيبة، كذلك هي تربة 

أولئك الذين تراهم كل يوم. دوماً  نفو�س ا

عليك اأن حتم������ل معوالً، وبذوراً، ومطراً، 

وهواء نقياً. 

ن متر   جئَت اإىل احلياة لتعي�شها، ال الأ

بها مروراً عابراً. تعلّم دوماً كيف تعطي.. 

تعلّم كيف تدّرب نف�ش������ك على تذّوق متعة 

العطاء. 

أي�شاً  خر، فاإنه ا عندما تقّدم زهوراً لالآ

خر، وكلما اأعطيته زهوراً  قد يقدمها لالآ

فاإنك تدربه عل������ى اأن يقّدمها حتى ياأتي 

يوم فيقدمها. وعندما ال تقّدم اإليه زهوراً 

ح������د ،وال يتدرب كيف  فاإنه ال يقّدمها الأ

 ما. 
ٍ
�شيقدمها يف يوم

اإن مقدرتك عل������ى غر�س وردة واحدة 

يف نف�س اإن�شان، قد تدفعه اإىل غر�س وردة 

يف نف�س اإن�شان اآخر، وكان قبل ذلك يغر�س 

ن�شان وهو يتاأثر بفعل  �ش������واك. ُخِلَق االإ االأ

اإن�ش������ان اآخر. يقال: »ال�ش������احب �شاحب« 

أو اإىل  نه ي�ش������حب اإىل حدائق ال������ورود، ا الأ

�شواك.  اأودية االأ

 اأحيانا ن�رس على البحث عن اأمر غري 

ن  ن�ش������ان، الأ طالق يف االإ موج������ود على االإ

مر يُح������دث خلال يف كوننا  وجود هذا االأ

اأحياء نعي�س يف قلب احلياة. فرنيد زوجة 

كامل������ة، وول������دا كامال، و�ش������ديقا كامال. 

ن�شان الكامل مل يخلقه اهلل  ونن�ش������ى اأن االإ

ن  حتى لنف�ش������ه ليعبده ب�ش������ورة كاملة، الأ

ن�ش������ان ال يلزم احلياة  خلق مثل ه������ذا االإ

ن�ش������ان ذاته لي�س  وال يلزم اهلل، كما اأن االإ
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بحاجة لكمال كهذا. ت�رسق احلياة ومتار�س 

ذروة حيويتها كلما تعلّم اإن�ش������انها �ش������يئا 

جدي������دا مل يكن يعلمه، كلم������ا يفتح عينيه 

ن�ش������ان  آه. فيتدرج االإ لريى �ش������يئا مل يكن را

يف درج������ات الكم������ال ودرج������ات ال�رسوق 

على احلي������اة على �ش������لم درج������ات قربه 

خرين ومن  من اهلل ومن نف�ش������ه وم������ن االآ

ظاهرة احلياة برمتها، وهو ذاته باملقابل 

مين������ح للحياة معنى وقيمة لتنفتح وت�رسق 

وحتقق دميومتها و�رسوقها من خالله. اإن 

ن�شان املتميز تكمن هنا يف مدى  عظمة االإ

مقدرته لالن�شجام مع حالة الالكمال هذه 

خرون  التي فطر عليها وفط������ر عليها االآ

وتوجي������ه هذه احلالة نح������و اأعلى مراحل 

التطور بدل املحاولة اليائ�ش������ة القتالعها 

ن�شان ذاته عند  ن االإ ن�شان، الأ من فطرة االإ

ذاك �ُشيقتلَ�ع معها. 

دوما ثمة مت�ش������ع م������ن وقت كاف لكل 

ما ينبغ������ي اأن نقوم به، ثم������ة وقت يكفي 

ملمار�ش������ة طقو�س العبادة، وقت ملمار�ش������ة 

احلب، وقت لعالق������ات اجتماعية، وقت 

لنزهات و�ش������فر، وقت لتاأمل وعمل، وقت 

لنوم و�ش������ماع مو�ش������يقى، ورغم كل ذلك 

يتبقى مت�ش������ع من وقت للفراغ ال جند ما 

نفعل فيه. يكمن دورنا يف مدى مقدرتنا 

على النج������اح يف اأن جنعل اأعمارنا غنية 

به������ذا الوقت، وجنعل ه������ذا الوقت غنيا 

باأعمارنا. 

اخلامتة 

ن�ش������ان جاء ليعاين ويتاأمل ويكافح..  االإ

ال ليقطف الزهور ومي�ش������ي، ما يهم هو 

جناحك يف حماولة االن�ش������جام مع كونك 

خملوق حزين، ال اأن تكافح للتجرد من هذا 

احلزن. اإذا حذفت الطبيعة احلزن منك، 

ن�ش������ان منك.. اأنت جئت لت�شع  حذفت االإ

لبنة يف عمارة احلياة.. هذه العمارة التي 

ن�شان ودمه وعرقه واأرقه.  بنيت بلهاث االإ

واعلم باأن ال�ش������حة العامرة ت�ش������تقر يف 

خرية.. هناك يف اآخر  حلظات تخالها االأ

ول مرة تنفتح �شهيتك  حلظات االحت�شار الأ

أيتها من  الكربى على احلياة التي مل تكن را

خرية  قبل وتعانقها بنب�شاتك الراع�شة االأ

عن������د ذاك، عند ذروة املر�س اجل�ش������دي 

عن������د ذروة املر�س الروحي تنفتح عيناك 

أن������ت مطروح يف  عل������ى حقائق اأخ������رى وا

حديقة املوت واالحت�شار، وتت�شاقط على 

مل،  أ�ش������ماعك كلمات نورانية: اأنت ابن االأ ا

مل هو الذي �ش������نعك، كن على حذر من  االأ

ال�ش������قوط اأنت خملوق قابل لل�ش������قوط.. 

قابل لل�ش������مو، ق������در رغبات������ك كما يقود 

الراعي املاهر قطيع������ه.. ال تدع القطيع 

يق������ود الراعي، اأنت ابن ال������رتاب ال تن�س 
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للحظة باأنك من �شل�شال. لي�س بالرخاء 

أي�شاً، لي�س  مل ا ن�شان، بل باالأ وحده يحيا االإ

أي�شاً،  ن�شان، بل باجلوع ا بال�ش������بع يحيا االإ

ن�شان، بل باملر�س  لي�س بال�شحة يحيا االإ

أي�ش������اً. اإن اهلل اأكرمك فال تذل نف�شك،  ا

هي������ا قم اإىل احلياة، لن يبقى منك اإاّل ما 

ن�شان فيك.  �شيدته روحك، تدرك معنى االإ

�شاءات التي وجهتها اإىل  و�ش������تدرك كل االإ

نف�شك، �شتدرك كم كنت غارقاً يف ظلمة 

اجلهل.

كثريون يف�ش������لون يف م�شعى االن�شجام 

بواقعه������م فيعي�ش������ون يف هام�������س الفعل 

احلراري للحياة، هذا الف�شل يعك�س على 

مفه������وم العام للحياة وعل������ى هذا املفهوم 

يهدرون اأعمارهم دون اأن يقدموا �شيئاً. 

ال�رسف الكبري يكون يف تقدمي الهدايا 

اإىل احلي������اة من خالل الت�ش������ارع مع هذا 

مل وهناك تربز  االأ

ن�شان وكفاءاته وي�شنع من  قدرات االإ

مل ملحمة اإن�ش������انية ك������ربى. املعاناة هي  االأ

ن�ش������ان يف احلياة و�رسط  �������رسط وجود االإ

ن�شاين، اإن�شان بدون معاناة لهو  توا�شله االإ

ن�شان يحب احلياة يف  اإن�ش������ان ناق�س. االإ

النهاية، فهو الذي يبنيها ويجملها ويزرعها 

ويلطفه������ا وينج������ب اأطفاله ليعي�ش������وها، 

اإنه يوؤم������ن بجدواها ولذل������ك يعقد فيها 

ال�ش������داقات والعالقات احلميمة وي�رس 

على ال�ش������رية احل�ش������نة وال�شمعة الطيبة. 

الذي������ن يبنون احلياة ه������م اأكرث من الذين 

يدمرونها فاإذا عملية بناء مدينة ت�شتغرق 

ثالثني �شنة فاإن تدمريها ال ي�شتغرق ثالثة 

ر�س عامرة.  أيام، ومع هذا فاإن االأ ا

واإذا كان������ت عملي������ة والدة طفل واحد 

ت�ش������تغرق ت�شعة �ش������هور فاإن عملية تدمري 

�ش������خا�س ال ت�شتغرق يومني ومع  اآالف االأ

ن�شان  ذلك فاإن مليارات الب�رس يعي�شون، االإ

بخري، الذين ينجبون ويربون هم اأكرث من 

الذين يقتلون، والذين يبنون هم اأكرث من 

الذين يدمرون، والذي������ن يهبون هم اأكرث 

من الذين ي�رسقون. 

يقول ال�شاعر: 

رغبتها     اإذا  راغبة  والنف�س 

واإذا ت�ُرد اإىل قليل ت�ُ�قن�ع)4(

ن�ش������ان يولد ولديه بذور ال�ش������رب..  االإ

لدي������ه طاقة الكت�ش������اب ال�ش������رب.. ولكن 

اجلهل ميكن له اأن يقتل هذه البذور، كما 

اأن املعرفة ترويه������ا وحتميها، فهي بذور 

حتتاج اإىل �شنوات من الف�شول والتقلبات 

مطار والعوا�شف ، واأن ي�شقى ويعرق  واالأ

دنى من  لتح�ش������يلها. واإذا كان ال�شكل االأ

أ�ش������كال اجلهل، الال�ش������رب. فاإن ال�ش������كل  ا

أ�ش������كال املعرفة هو ال�ش������رب،  رقى من ا االأ
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ن�ش������ان تظه������ر عند حتمله  واإن عظمة االإ

للم�شائب الكربى، والتعامل معها مبفاتيح 

ال�ش������رب الت������ي تك������ون يف جي������وب عقله. 

أنه يكت�شب  ن�ش������ان ال يولد �شبوراً، بيد ا االإ

ال�شرب ويطّور طاقة ال�شرب لديه، فالطفل 

قد ال ي�ش������رب على اأمل وجوع وخوف وبرد، 

ولكن هذا الطفل عندما يكرب ميكن له اأن 

ي�شطرب ويحتمل.          

ال�ش������رب يق������رتن باملعرف������ة واملعرف������ة 

مكت�ش������بة، ومن هنا فاإن امل�ش������اكل تتفاقم 

مية يف  يف املجتمعات التي ت�شود فيها االأ

أنها تت�شاءل يف املجتمعات املتعلمة  حني ا

وكلما تقدم التعليم تال�شت امل�شاكل وتوجه 

نتاج والعطاء،  املتعلمون اإىل الرتبي������ة واالإ

أبواب احلياة.  حيثما يكون ال�شرب تنفتح ا

طفال لوال �شربها ت�شعة  م ال تنجب االأ االأ

أ�شهر، الطالب ال يك�شب العلم لوال �شربه يف  ا

القراءة والدر�س �شنوات طويلة، الطبيعة 

ال تنج������ب الزهور والربيع لوال �ش������ربها 

على قر ال�شتاء وحر ال�شيف، املري�س ال 

باء ال  ي�شفى لوال �شربه على املر�س.. واالآ

طفال لوال �شربهم على �شنوات  يربون االأ

ن�ش������ان ال ي�ش������تطيع اأن يقوم  الطفولة. االإ

عمال دفعة واح������دة.. عليه دوماً  بكل االأ

اأن يوؤج������ل البع�س للغ������د.. عليه دوماً اأن 

يرتك �شيئاً لغريه.. اأمل يرتك غريه �شيئاً له. 

ن�ش������ان ال ي�شتطيع اأن يعطي كل �شيء..  االإ

ال ي�شتطيع اأن ياأخذ كل �شيء.. اإنه يعطي 

أ�شياء.. ودوماً هناك عمل  أ�ش������ياء وياأخذ ا ا

ينتظر اإن�ش������اناً جديداً هناك فكرًة تنتظر 

اإن�شاناً جديداً، هناك خطوة تنتظر اإن�شاناً 

ن�ش������ان  جدي������داً. تبقى احلياة م�رسقة باالإ

ن�ش������ان م�رسقا باحلي������اة.. واإذا  ويبقى االإ

خر. انطفاأ اأحدهما انطفاأ االآ

أمل ،ا�ش������رب.. اإذا �ش������امتك  اإذا جاءك ا

�شامت، ا�ش������رب.. اإذا ظلمك ظامل، ا�شرب.. 

اإذا فق������دت عزي������زاً، ا�ش������رب.. اإذا احرتق 

أنه لوال ال�ش������رب ملا  بيتك ،ا�ش������رب. واعلم ا

اأجن������ز الكاتب كتابا.. ملا بنى البّناء بناء.. 

أ�شورة ملا ح�شد الفالح  ملا �ش������اغ ال�شائغ ا

�شنبلة 

وحيثما كنت ميكن������ك اأن تنعم بدفء 

ال�ش������رب.. حيثم������ا كنت ميك������ن اأن يكون 

ال�شرب لك معيناً. 

ال تعج������ل يف قول كلمتك ،ال تعجل يف 

�رسائك، ال تعجل يف طعامك، ال تعجل يف 

�رسابك يف م�ش������ريك، ال تعجل يف زوجك، 

ال تعجل يف ولدك. 

مان،  ال�شرب هو ال�شالم.. ال�شرب هو االأ

عندما تك������ون يف النا�������س ال ينفعك غري 

ال�شرب.. عندما تكون يف عزله ال ينفعك 

الم الكربى  غري ال�ش������رب، وعن������د ذروة االآ
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التي تقع بغتة كا ل�ش������واعق ال يبقى معك 

اإال ال�شرب.. اإنك �شامد مبقدار ما لديك 

من �شرب. .اإنك قوي بقوة ال�شرب الكامنة 

خرون عن تقدمي  لديك، وعندما يعجز االآ

�شيء يخفف عنك، ياأتي ال�شرب ليقدم كل 

�شيء اإليك.. عليك اأن تكون دائم ال�شعي 

الكت�شاب ال�شرب. .اأكرب قدر من ال�شرب.. 

اأن تطور طاقة ال�ش������رب لديك.. اأن تعزز 

مكانة ال�شرب يف نف�شك. 

ال رفيق لك كالرتوي�س على ال�ش������رب ، 

ال �شاحب لك كالرتوي�س على ال�شرب، ال 

قريب لك كالرتوي�س على ال�ش������رب. دوماً 

ياأتي الرتوي�س لينري اأمام خطوات روحك 

الدروب الداجية. الرتوي�س غر�شه مباركة 

يف حديقة روحك تُروى بنور املعرفة. تعلم 

كيف تدرب نف�شك على احتمال امل�شائب 

الكربى بال�ش������رب، تعلم كيف تدرب نف�شك 

على ا�شتقبال امل�رسات الكربى بال�شرب.    

أم������ور يف احلياة يحتاج حتقيقها  ثمة ا

اإىل ت������اأن وانتظ������ار اأكرث مم������ا يحتاج اإل�ى 

�رسع������ة وُعجال�������ة. فاأنت ال حتت������اج اإىل 

عجالة حتى تنمو مدركاتك وتكتمل قدر 

حاجتك اإىل التمّهل، وال حتتاج اإىل عجالة 

حت������ى ترتق������ي يف اأجنا�������س املعرفة قدر 

ن�ش������ان  حاجتك اإىل التاأين. واعلم باأن االإ

مل يكن يحت������اج اإىل عجالة حتى يبلغ ثورة 

التقنيات الكربى قدر حاجته اإىل الوق�ت، 

حقاب الب�رسية الغابرة مل  واأن كل تل������ك االأ

تكن خالية من عباقرة واأذكياء وعظماء، 

واأن حف������دة احلفدة لي�ش������وا اأكرث عبقرية 

أولئك. كن  ج������داد ا وذكاء وعظم������ة من االأ

دائم االنتظار لتحقيق اآمالك الكربى، اإنها 

خال�س يف ال�ش������عي  ال حتتاج منك غري االإ

اإليها واالنتظار حتى تاأخذ وقتها املنا�شب 

لتبلغك مكتملة يف �ش������طوعها ور�ش������وخها 

وقوتها. 

املراجع

1 - ماهو التاريخ - اإدوارد كار - ترجمة ماهر كيايل وبيار عقل - بريوت 19�0.

مريكي - بيرت هاي ترجمة هيثم علي حجازي -  دب االأ 2 - موجز تاريخ االأ

  من�سورات وزارة الثقافة ال�سورية .

داب العاملية القدمية – �سهيل قا�سا - من�سورات بي�سان للن�رش  3 - اأحيقار - حكيم من نينوى واأثره يف االآ
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يَداِن تَْر�ُشداْن..

لٍئ ما تقِذُف ال�شطاآُن من الآ

ومن َزبَْد

بَْد ما ين�ُشُج احلرُف على ِغاللِة االأَ

ما يكتُُب ال�شاعُر..

�ساعر العروبة والطفولة الكبري.

العمل الفني: الفنان  �سادي العي�سمي.

منـــــُذ بد�أناهـــــــا معــــــــًا

❁

˜

❁❁

�سليمان العي�سى�سليمان العي�سى
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ما يقوُل من �شعٍر، ومن نرٍث،

ومن بَياْن..

يََداِن، منُذ الْتََقيا،

.. تَْر�ُشداْن باحُلبِّ

❁    ❁    ❁

أْنَاها معاً.. منذ بَدا

باأر�������سِ  الَعْط�َش������ى  رحلتَن������ا 

ال�شم�ِس والَهجريْ

ْنا ُكَوى ال�شوِء منُذ تَخريَّ

آثَْرنا احرتاَق اخَلْطِو وا

يف املَ�ِشريْ..

كانَْت متدُّ الُع�ْشَب يف طريقِه،

تقتِلُع ال�شوَك،

ب�شرٍب يعِرُف العذاْب

وما �شكا يوماً..

ولو ُغْدرانُُه �رَسَاْب

❁    ❁    ❁

منُذ تالَقيْنا..

كتَبْناها معاً.. ق�شيدةَ التََّعْب

َها �شوٌق اإىل املجهوِل.. َفجرَّ

ما َجفَّ على القحِط، وال نَ�َشْب

ُكنَّا نَُغّذيه بِدفِء الَقلِْب،

باحُللِْم.. مبا يُ�شيْء

يْء! يا َرْوعَة اللَّحظِة.. اإْذ تُ�شِ

ومل نََزْل نكتُبُها.. تَْكتُبُنا..

ق�شيدةَ التََّعْب

َغْب ، وال�شَّ ماأ، والريِّ على الظَّ

أُمليه من �شعٍر، وكلُّ ما ا

ومن نرٍث، ومن بياْن
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ه يداْن تَْر�ُشدهُ، تَلُمُّ

منُذ التَقينْا..

بالهوى، بال�شوِء تَْر�َشحاْن

❁    ❁    ❁

َذْن.. َدْعها اإِ

تختِزُل الرحلَة والَعنَاْء

تقوُل ما تَ�َشاْء..

نْدباَد املُتَْعَب اجلريْح ت�شوُغ هذا ال�شِّ

تر�شُمُه.. على َجنَاِح الريْح

أَْدَرى به نَّها ا اِلأَ

ِمْن لونِه ال�رسيْح

َذْن.. َدْعها اإِ

باْب تخرِتُق ال�شَّ

ا اْخ�رَسَّ.. يف الَيَباْب تبَحُث َعمَّ

ى أُْرُجوعًة َحرَّ مل ين�شِكْب ا

ماْن على الزَّ

لو مل تكْن يف ُعْمِرِه

يََداْن..

ْوِء، بالظالِل، بال�شَّ

)1(
تَْر�َشحاْن

الهوام�ض:

1- على هام�ض كتاب )وقفات مع �سليمان العي�سى( للدكتورة ملكة اأبي�ض، زوجة ال�ساعر.
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»اإىل حممد عمران«     

أ�شكرتني الروؤى« »ا

مطٌر يف دمي..  

�شاأعود اإىل ُقبَّتي،  

أنادي الرياحنَي يف مرقِد الطنِي وا

والَغ�َشَق املتهالَك فوق الو�شادِة

�ساعر وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان اأحمد اليا�س.

�أفـــــق �آخـــــــر للنبــــــــات

❁

˜

❁❁

وفيق �سليطنيوفيق �سليطني
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نثوْي. واحلائَط الطفَل يف وَجْدِه االأ

 َمَطٌر

�شيعوُد اجلداُر املهاجُر يفَّ  

اإىل عن�رِس الروِح..   

ياأوي امل�شاءُ ال�رسيُد  

بوْي. اإىل بيتِه االأ   

أ�شكرتني الروؤى.. ا

اأخ�رسٌ �شالَُها،

ُف من حولِه والهواءُ الذي يتلهَّ

أنا �شادٌر.. وا

واملدينة خلفي،  

حدائقها زنَّرْت قمراً يف الطريِق

اُرها م�رسئٌب على ناظري ونَوَّ

ُمزهٌر يف فمي،

يَتُها الغيمُة امل�شتبّدةُ..

هذا َدمي.   

❁    ❁    ❁

أ�شكرتُه الروؤى.. ا

مل يَُعْد يف ال�شنابِل اإال الطيوُر،  

َمنَاقريَُها..   

َزْقُوَها..    

لُه الذي ينقتَُّح يف برعم القلِب واالإ
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ولّيِة.. كالطعنِة االأ

ال..

مل تَُعْد يف احلقوِل احلقوْل.  

�َشَجٌر مائُل اخلطِو يَنَْهُد نحوي..

أ�شواقِه يوؤّجُل تفاَح ا

يف الو�شوْل.   

أيها املوُت.. ا

أنَت خم�شو�رسٌ يف الروؤى..! َكْم ا

با�شُق احُللِْم  

َمتَّ�شٌح..   

َمَرائ������ي  يف  َعاِئ������ٌم    

الق�شيدِة

أو ُم�شتَ�رِسٌّ َكرايِة ِع�شٍق ا

      تُهزهزه������ا الريُح يف ُم�ش������تََقرِّ الهواِء 

ال�شعيْد.

أََخَذتُْه الروؤى من َجَفاِف الكالِم املُ�َشاِء ا

ومن ُجثَِّة ال�شوِء.   

أََخذْت ُكلَُّه منُه.. ا

َغاَمْت ب������ه، وانَْحنَْت ف������وَق قو�ِس الفتوِن 

ال�رسيْد

خ�رِس ُد يف االأ �َشاأُ�شغي اإىل َج�َشٍد يتمدَّ

امل�شتظلِّ باأ�شمائِه

  املتماوِج يف نظرِة الطفِل للقمِر الب�سِّ

يف هالٍة من حليٍب  

آنيٍة من عقيْق. وا   

َج�َشٌد يرتقرُق يف ُم�شحِف الكوِن

ُموؤتلقاً بالغمو�ِس القريِب..  

وُم�شرت�شاًل يف الو�شوِح العميْق.

أنا الناُي.. وا

اْي. أَتلو عليِه روؤ ا

احٌة بالَعبريْ �َشَفٌة من رحيِق البنف�شِج نَ�شَّ

وذراُع نََباٍت غريٍب..

أَعارْت جلربيَل ذاَك اجلناَح الوثريْ. ا

❁    ❁    ❁

أُُفٌق.. ا

ارها ر�ُس نوَّ تُخرُج االأ

وحتوُم عليِه   

وتقتدُح الناَر يف َحَجٍر ذاهٍل

عن جداولِه يف النباْت..

أيهذا اخلريُف..! ا

أنا الرع�شُة.. ا  

النَّوءُ..   



اأفـــــق اآخـــــــر للنبــــــــات
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ُم�ْش������تَِكنِّ  الوام�������سُ يف  نَ������ُف  والدَّ  

اجلذوِر

ين اإىل َحلْقِة الُع�ْشِب- بيتي، أَِعْد ا

ادتي، و�َشجَّ  

     وال�شخوِر الرحيمِة

ر�ِس    تُلْقمني ثديها املطمئنَّ اإىل االأ

تلتفُّ حويل..

ومَتنحني ِظلَّها.  

ثَِمٌل بالروؤى..

بروؤى الغيِب ينطُق ِمْلَء لََهاِة النَّدى

اِة َغ وال�شَّ

بال�ش������عاِع  ُمبتلَّ������ًة  ������نِّ  الظَّ أُرجوح������ِة  وا

اخل�شيْل.

اإنه بارقي يف ُكروٍم تُعاطي �شالَفتَها

لربيع الرتاِب..   

 اَلرباع������ُم م�ش������غولٌة باهت������زاِز الف�ش������اِء 

عليها،

أْقداُحَها تَ�ْشتَِديُر مبائدة اللوِن  وا

خلَف َفَرا�ٍس يُ�شبُِّح يف احلقِل اأزهاَرهُ

ويُرتُِّل يف الع�شِب اأ�رساَرهُ

ُف مبتَلََّها أو يُجفِّ ا

يف حريق البهاِء الظليْل   

أفٌق للوالدِة اإنه ا

يف موتنا امل�شتَهى.  

َقتَلَتُْه الروؤى..

لتُْه اإىل �شدرِة املنتَهى َحَم  

أَطلقْت موتَُه نابتاً ا

أََقا�شي الكالِم اجلليْل.   يف ا

ثَِمٌل..!

ر�ُس م������ن دوراِن الُف�ُش������وِل   داَخ������ِت االأ

اجلديدهْ

على َحبْل �رِسِّ الق�شيدهْ   

لََكاأنَّ زماناً مييُل على َجنَبيِه

     ليطلَع من �َشَجِر احللِْم

أُُفق امل�شتحيْل. يف ا

❁    ❁    ❁

يا لََهذا النََباْت..!

أُُف������ٍق هاجع يف  كي������َف يجل������و روؤاَي على ا

َدى؟ الرَّ

َدى.. الروؤى.. والرَّ

دى.. الرَّ   

َدى.. الرَّ    
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ْقداِح أنا �شانُع االأَ ا

يبحُث يف َم�َشاِم الُع�ْشِب  

       عن َقَمِر الندى.

أنا بينها َقَدٌح، ا

يداَي خمريةٌ..  

قداِح أنا �شانُع االأ ا

أَْفرغُت احلياةَ بها ا  

َدى واأ�شبحُت ال�شَّ   

أنا للنباِت َمدًى.. ا

جّنِة واأبحُث يف النََباِت من االأَ  

عن روؤاَي..   

وعن َمَدى.   

¥µ



ر�ســــــــــائل ق�ســــــرية
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 ق�شمد يف دو ره / ال / فا مي ره دو )❁❁(

حبيبتي.. 

ن املا�شي  قل هكذا �شئنا اأن ت�شاء الظروف.. والأ انتهى املا�شي.. اأو على االأ

أنا اأختل�س  أث�ثت له يف ف�شائي مكاناً زرعته فيه، وا ال يعود فاأنا �شاأعود اإليه.. ا

رويه من ح�شاب حا�رسي ف�شحات اأ�شددها من ح�شابي يف امل�شتقبل واأخ�شى  الأ

ّه  اأال يكون ح�ش������اباً بال ر�شيد.. اأما عن ح�ش������ابي من احلا�رس فقد جرّيته كل�

للما�شي.. 

 ق�سمد يف ره مي / ل / �سول فا مي ره

�سد للثقافة والفنون  اأديب ومرتجم ومدير عام دار الأ

تقراأ معكو�سة

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

ــــــــــائل ق�صــــــريةصــــــــــائل ق�صــــــريةصــــــــــائل ق�صــــــرية صر�صر�

❁
❁❁
˜

❁❁

د. نبيـــــــل اللـــــــود. نبيـــــــل اللـــــــو
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22� ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

حبيبتي.. 

ر�ش������ائلي هذه لن ت�شلك 

أن������ا ممن������وع من  ا مكتوب������ة! 

الكتاب������ة! ف�ش������اًل عن اأين ال 

ن  اأعرف ل������ِك عنوان������اً.. والأ

م������ا يجمعن������ا رغم ك������رثة ما 

يفرقنا هو �رّس اإن�ش������اين كبري 

ف�ش������تقرئينها مع حوا�ش������يها 

.. ترقبي  الكث������رية يف عين������يَّ

�شاعيتي بريدي .   

ق�سمد يف مي فا / ل / ل 

�سول فا مي

حبيبتي.. 

اأذينَّ عالم������ة  تط������ن يف 

عالم������ة،  ث������م  مو�ش������يقية، 

أ�شي  فعالمات.. تخرج من را

ا�شتفهام  عالمات  وترتاق�س 

واإ�ش������ارات تعجٍب واكتئاب.. 

دّونتها يف مدّونة ليعزفها العازفون.. 

جاء احلا�رسون.. 

هناأوين.. 

�شدوا على يدي.. 

أنني جمنون.. !؟ هم�شوا يف اأذين ا

ق�سمد يف فا �سول / ل / �سي ل �سول فا 

حبيبتي.. 

بع������د اأن منع������وا عن������ي الكتاب������ة حجروا 

 .. عليَّ

أنا  ت�ش������ّوري قالوا لن تراها!! قلت لهم ا

أراها.. قالوا مل ترها.. �شحكت  يف املا�ش������ي ا

أنني يف كل ليلة  عليه������م.. ما اأظنهم يعرفون ا

نهم عندما  أنام، الأ لك������ي اأزورك يف املن������ام ال ا



ر�ســــــــــائل ق�ســــــرية

ول   22�2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

تفقدوين يف ال�شباح ووجدوا عينيَّ حمامتني 

بي�شاوين من غري جناح.. 

قالوا ا�شرتاح.. 

ق�سمد يف �سول ل / ل / دو �سي ل �سول

حبيبتي.. 

املرايا يف ف�شائي لوحة اإعالنات يرّوجون 

فيها لفاتنٍة اأع�ش������قها كلم������ا حّدقت اإليها ال 

ألواٌن  اأجدين يف حاجة اإىل �ش������يء.. جماٌل وا

وفرا�ش������ات حتّوم واأ�شوات عطور.. وعندما 

حكيت لهم عن هذا جاوؤوا لينظروا يف مرايا 

ف�ش������ائي وكنُت بني الناظرين.. الفاتنة  هي 

أ�شعث  أبدلوها ب�شخ�س ا هَي مل يروها! قالوا ا

ال�ش������عر كث ال�ش������اربني واللحية..! �ش������األتهم 

عن العط������ور؟ فقالوا تفوح من املكان رائحة 

قبور.. 

ق�سمد يف ل �سي / ل / ره دو �سي ل

حبيبتي.. 

خرية..  ر�ش������التي ه������ذه رمب������ا كان������ت االأ

�شاأر�ش������لها اإليك ال اأعرف بعد كيف.. لكنني 

�شاأر�ش������لها.. ف������اإن وقعت يف ي������د الرقيب ال 

نني  تخايف فلن يع������رف قراءتها اأحٌد اإالِك الأ

يف ما ال اأريدهم اأن يعرفوه �ش������اأرفع ري�ش������ة 

القلم عن ال������ورق الأخط يف الفراغ وما بيننا 

�رسار..  من �رس اإن�شاين دفني �شيك�شف لك االأ

أنهم البارحة   على باب  �شدوا  ت�شوري ا

وثاقي  يف ال�رسير      �رسخوا

�شال دم      ن�شيٌج     لكمتهم

غ�ّنيت اأغنية              حتلقوا

�رساخ       �رساب.. �رساب.. �شباب.. 

        ق�سمد يف ل ل / ل / ل ل ل ل 

حبيبتي.. 

ن ف�ش������اعداً �ش������وف  ا�ش������معي.. م������ن االآ

نلتقي طيلة الوقت!! �شاأ�ش������كن يف اأحالمك!! 

ت�ش������تغربني!؟ لن ت�رسق ال�شم�س بعد اليوم!! 

�ش������دقيني.. علمت اليوم هذا ممن يعي�شون 

معي هن������ا.. وقد لب�ش������وا ا�ش������تعداداً لذلك 

قم�شاناً بي�شاَء طويلة ف�شفا�شة كي يتمكنوا 

من روؤية بع�ش������هم البع�س يف الليل الطويل 

أبي�َس  ألب�ش������وين قمي�ش������اً ا أنا ا القادم.. حتى ا

أنه مت�شٌخ بع�س ال�شيء، لكنه  طوياًل، �شحيح ا

ألي�س كذلك ؟ ما  أبي�َس.. خرب �ش������اٌر ا مازال  ا

أبداً اأن ت�ش������ري اأمورنا كما ن�ش������تهي  كنا نحلم ا

ولو مرة يف العمر.. 

أنا �ش������عيد..   آه اأخ������رياً.. اأخ������رياً.. ك������م ا ا

�شعيد..     �شعيد .. 



كالذكـــــــريات

22� ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

»ال �أ�شجار.. دون جذور« حكيم

أب������ي، واأبي عندما ودع  أنا اأحلم واأفكر، بزيارة �رسيح ا من������ذ زمن بعي������د، وا

حياء، لّف ج�ش������ده بالعلم الوطني اجلميل غداة اال�شتقالل، ورافقته رحلة  االأ

أ�ش������ه، وكنت �ش������غرياً، وبعد اأن كربت، اأخذتني  خرية اإىل م�ش������قط را العودة االأ

أ�شياء كثرية،  مال، ون�شيت ا الهموم واالآ

 

 قا�س �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي.

كالذكـــــــريات

❁

˜

❁❁

حم�سن يو�سفحم�سن يو�سف
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ول   22�2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

ولك������ن ورغم كل �ش������يء، 

ما فارقن������ي احللم والتفكري، 

بزيارة الرجل الذي دفع بي 

اإىل مكان اأحبه واأعبده، منذ 

كنت ذرة هائم������ة، وما تزال 

كما كانت.

ال�ش������بعني  ح������دود  يف 

م������ن ال�ش������نني، تهي������اأ يل، اأن 

احللم  با�ش������تطاعتي حتقيق 

القدمي، ويف �ش������يارة عتيقة، 

انتقيته������ا من ب������ني ع�رسات 

املركبات، وعباأتها مبا يلزم، 

ول، ات�شعت  كما فعل نوح االأ

لكل ما رغبت ولكل ما اأملك، 

و�ش������عت كتبي املقد�شة، وكل 

ال�شعارات التي اآمنت بها، يف مقدمة ال�شيارة، 

وبداأت ع�ش������ريتي التي كونتها، بال�شعود اإىل 

أ�شفاري.  )�شفينة اخلال�س(، حاملة كنوزي وا

ح�ش������اد العمر، ويف رحاب املركبة العجوز، 

اأ�شاء اأحد ع�رس كوكباً وكوكبة واأمهم، ومعهم 

حفاد  �ش������هار والكنات واالأ وحوله������م تناثر االأ

واحلفيدات، وما كان ينق�ش������هم �شوى كلبهم 

اأو كالبهم، لي�شدق بهم القول.

تاأوهت مفا�ش������ل الراحلة املهرتئة، على 

بقايا طريق، عربت فوقه دبابات )�ش������ايك�س( 

ومدافع )بيكو(، وراح املواطن يبت�شم. يتاألق. 

خرى. اأودية  ي������زداد جماالً، بني حلظ������ة واالأ

طياب، جبال  تفي�س حناناً،�ش������هول تعبق باالأ

كف البي�س  تزهو بال�ش������هيل والراي������ات واالأ

املرحبة، ووجوه تعرب.. كالذكريات.

ي������ا اهلل.. ما اأجم������ل الوط������ن!.. ونحن 

ع�ش������افري حتلق. تلعب. تله������و. تغرد وتلون 
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ال�شوء، فلماذا نت�شاقط؟

- مل يبق يل موط������ئ قدم، وبدوت كجذع 

متهالك تعابثه الن�ش������مات ومطبات الطريق. 

قلت ل�شكان �شفينة اخلال�س:

ج������وار  اإىل  مكان������اً،  يل  �ش������تختارون   -

اأبي.. تدافع التتار واملغول، وغزاة املا�ش������ي 

واحلا�رس. ل�ش������ت اآخر الرج������ال، وال فار�س 

الزم������ان، واأعرتف اأن احلياة كانت بالن�ش������بة 

يل طريقاً طويلة ومعر�س �ش������ور، وكنت اأرى 

أ�ش������اع �رسبه، قبل اأن ميتلئ  نف�ش������ي طائراً ا

ع�ش������ه بالع�شافري الزاعقة، يف ازدحام عربة 

ت�رس وتهتز كهرم منهك.

اأعود اإىل الع�ش������رية، ومظاهرتها ت�ش������م 

ذان: االآ

- كلنا فداك.

نثى تعاب������ث ذكرها )اأنت  واأالح������ظ.. االأ

غلى(. االأ

نثاه )اأنت وحدك(. والذكر يهم�س الأ

حفاد واحلفيدات يتلمظون ويعابثون  واالأ

احللوى والدمى..

م الكبرية، ف�ش������تارة من غيوم وماء  اأما االأ

ال يهطل.

توقفت ال�ش������يارة املتعبة، وتوقف الزمن، 

والوج������وه، والعي������ون والذكريات، وا�ش������تمر 

عوام يف �شدري. �شبعون من االأ

�ش������بعون ع�شفوراً. �شبعون قلباً، و�شبعون 

وطناً. العامل كله ينب�س ويخفق. �شهيل اآالف 

جنحة. هديل  �ش������ائل. ا�شطفاف اآالف االأ االأ

اآالف احلمائم. اأغاريد البالبل وال�ش������حارير 

والطيور، وكنت كمن يتقدم ال�شفوف، لرفع 

الراي������ة التي يع�ش������قها، وكان الوطن. حنانه 

الغام������ر. اأطيابه العذبة. متاثيله ال�ش������اهقة، 

واأجماده ال�ش������امقة، جمال������ه البهي، واأ�رسابه 

التي اأ�شعت اأحدها، وكل خافق ناب�س فيه، 

ي�شتعد للقاء اأبي.

الرج������ل ال������ذي لُ������ّف جثمان������ه بالعل������م 

اجلميل..

متنيت لو اأن احللم ظل حلماً. متنيت لو 

ر�������س، وبكل ما اأحببت  اأن زل������زاالً ياأخذ باالأ

وع�شقت.

خلفي �شاد هرج ومرج، وع�شريتي تتجمع 

كيوم احل�رس، واأما يف اجلهة التي يفرت�س اأن 

تكون �شبيلي اإىل �رسيح اأبي، �شمخت جدران 

وجدران، تال�ش������قت وترادف������ت حتى غطت 

ر�س، وحجبت ال�شماء.. وجه االأ
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أة التي كانت بطل������ة الرواية، تنتظر  وقَف������ْت بروحها.. هي نف�ُس امل������را

اإطاللة الرجل ذاته ان�شحب قبل نهاية العر�س.

كان املط������ار يهمُّ باملغادرين.. واأعناٌق ق�ش������رية احليل������ة تطاول العيون 

ب�شوٍق فوق الروؤو�س، ومتيل بني نغمة و�شوٍل وو�شول بال ا�شطبار..

أي�شاً.. كلُّهم، على �شفري بكاء.. خرون كانوا هناك ا االآ

�ساعرة واإعالمية �سورية مقيمة يف الكويت

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

�فرت�فرت��ضٌي على �أر�ضٍ عربية لقاٌء �

❁

˜

❁❁

ن�رسين طرابل�سين�رسين طرابل�سي
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فال العرو�س م�َشْت اإىل حتفها را�شية، 

وال اكتملَْت بهجُة العائدين..

كان كلُّ �شيء يخو�س يف غربٍة موح�شة، 

ن������ني والفتات  رغ������م ازدحام امل������كان بالطَّ

اللقاء..

وقَفْت ترتعُد كرايٍة على بريق مك�شور، 

أنَّها  ترن������و اإىل كلِّ زجاج ي�ش������ادفها لتتاأكد ا

مل ت�شاقط بعد، مت�ش������ح غمام عينيها وراء 

مادية.. انتفاخات الرتقُّب الرَّ

جل الذي خلّف وراءه  �شياأتي اأخرياً.. الرَّ

املا�شي ووعد باحل�شور.. كياناً كاماًل..

ال�ش������يناريو ال������ذي ا�ش������رتكا يف كتابته 

للموعد املن�شود يراود التفا�شيل املجهولة، 

ع.. رهناً بغري املتوقَّ

الب������ّد م������ن مفاج������اآت تربك مرا�ش������َم 

اال�شتعداد.. هكذا علَّمتها احلياة.

وقفْت تفرُك بني كّفيها القلق..

ليوم كهذا غادرت روايًة �ش������ابقة كانت 

فيه������ا بطلًة مطلقة. وقبلت دون م�ش�������س 

هذا الدور الثانوي..

ثر.. طول الّدور غري مهم.. املهم االأ

حاولت اأن تتجم������ل فلم تفلح، كعادتها 

مل معلّقاً  يف منا�ش������بات م�ش������ابهة. بقي االأ

على حّب �رسير..
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قلّة الّنوم، خطوط الزمن، والنف�ش������ّية 

املرهقة، تفتحت برثًة يف اجلبني.. وامت�سَّ 

ال�ش������حوب امل�شحوق الوردي فبَدْت �شفراء 

كحبة قمح..

تع������رُف هيئ������َة القادم املنتظ������ر، فاآخر 

م�س، واهلل  خ������ة باالأ �ش������ورة و�ش������لتها موؤرَّ

وحده يع������رف كيف يغريِّ اخلل������ق بني ليلٍة 

و�شحاها..

خرون مت������ادوا يف البكاء، والعرو�س  االآ

ها  أمِّ كاأنها اإىل املوت. تهالكت على �ش������در ا

خرية تندب ال�ش������فر يف نحيب. وعائٌد  واالأ

ملت������اع، عانق������ُه الف������راغ، ف�ش������حب عربة 

احلقائب وحيداً و�ش������افح الوطن الغريب، 

نا�شياً تقبيل البالط املدا�س جيئة وغياباً.. 

������ا يفك������ر يف الرُّجوع عل������ى منت ذات  لرمبَّ

الطائرة.. م�شى بندٍم وئيد..

نه  الرجل الذي ان�شحب من العر�س الأ

مّل التفرد يف املكرر واملعروف، وعد بتاريخ 

م�������س اأن يكون هنا الي������وم. هكذا يتيح  االأ

الع�������رس الراهن انهم������ار اخلطابات حتى 

تعوم امل�ش������افة. وكانا كلّما تبلّلت اأقدامهما 

باحلنني عزما على بناء اجل�رس..

كان ال ب������د من اللقاء اإذن، فكل حكاية 

تلّف حبكتها �رسنقًة حول حدٍث رئي�س، ال 

بد من مواجهة و�رساع..

بقي كلُّ الكالم يراوح يف التَّمهيد..

ت�ش������اقطت ببطء حتى ان�شدل �َشْعُرها 

املعقو�س باأدب الن�شياب العرق. واإ�شبُعها 

امل�ش������وؤوم �ش������طب خطَّ الكح������ل يف اإزاحٍة 

مباغتة لدمعة خوف..

لعلَّه عدل عن االن�شحاب من هناك؟!! 

تفّكَكْت.

اإىل متى؟ ت�ش������دُّ زم������ام معطفها تنهبها 

العي������ون، كاأن عل������ى جبينه������ا الفت������ة حبٍّ 

م�رسوق. مي�شح امل�شتقبلون لعاَب �رسوِدهم 

يف نُوا�س م�ش������يتها. لكنَّه������ا ال تهتم. مل تعد 

أبعد م������ن وجهه املعلّ������ق على زجاج  ت������رى ا

عينيه������ا. �ش������اق عليها هيكله������ا ومتلملت 

أزرار معطفه������ا، طغى حميُمها  ب������ه، حلّت ا

الداخليِّ على �ش������قيع االغ������رتاب، خلعت 

أي�ش������اً، ومتطت ك�رساع فانتع�شت  حذاءها ا

دائرت������ا ع������رق اإبطيها حتت نف������خ الريح. 
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اأح�ّشت بخّفٍة، وباأنه لي�س يف انتظارها ما 

يُخّل.

 ، و�ش������لت طائ������رة م������ن حيث �ش������يهبُّ

تدافعت اأمواج النا�س، تك�رّس طوف ال�شرب 

يف احتدام القلق..

�شاألتها عجوز: طائرة لندن؟

�شّدتها بنظرة �شمت.

������ل مُيالأ  مازال������ت مرئّي������ًة اإذن.. التطفُّ

املكان.

أُزهقت روح االنتظار.. تذكرْت كلماته  ا

وت������اد.. اإليك..  خ������رية: �ش������اأقتلع كلَّ االأ االأ

غداً.

لعلَّه مل يق�ش������د غ������داً باملعنى احلريف 

والزمني للكلمة، لعلَّ الغد لن ياأتي اأو جاء 

ر�س!. الت�شقت  أو عرقلته عجلة االأ مبكراً ا

خائبة بالقاع، ومتادت تنب�س الفراغ..

لعلّه تقّنع بالفراغ؟!

كتبا يف ال�ش������يناريو عناق������اً.. لكنَّها لن 

ن.. �ش������تمدُّ يدها فقط  تعانق������ه لو اأطلَّ االآ

ولن تنظر يف عينيه..

اإىل  بامل�ش������يِّ  لنف�ش������ها  تث������اأر  كادت 

الوراء..

لعلَّه تخّفى باملاوراء؟

�شمر التائه فيها تفر�شاً..  اأيكون هذا االأ

م�شتبهاً باأنها موعُده؟؟

�شول مقعرة؟ لعلَّ ال�شورةَ خادعة واالأ

وتاد مغرو�شٌة اأكرث مما ينبغي  أو لعلَّ االأ ا

جنحة التي ا�شتنبتتها  اأو عطاًل اأ�ش������اب االأ

يف كتفي������ه.. ترجوهُ با�ش������تماتٍة اأن يطري.. 

ويتحّول من ح�شاٍن اإىل بُراق.

خرية »اإليِك.. غداً«  ت�شتعيد الفقرة االأ

والتوقيت..

البدَّ اأن خلاًل ما ارتكباه يف الكتابة..

ان�شدلَْت العتمة وانت�رس �شوء النيونات 

ول مّرة يفرغ  الباهت.. ف������رغ املط������ار.. الأ

أيح������دُث اأن ينتهي  مط������ار بح�ش������ورها.. ا

فر؟!! ال�شَّ

������ْت برع�ش������ة موح�ش������ة فارت������دت  اأح�شَّ

أزراره بهدوء.  معطفه������ا، واأحكمت رب������ط ا

زهار الغبي������ة يف حقيبتها، لن  ح�������رَسْت االأ

������َفْت �شيقانها.  ت�ش������تقبله بهدية ميتة تق�شّ

مل.. غّرز ال�شوُك بكّفيها، ففركت بينهما االأ
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ا�ش������تدارت تكابد ال�ش������فعَة. اإىل خارج 

الرواية، العر�س، ال�شيناريو.

�شارت حتى خارَج الهوام�س..

�شمعْت نداًء با�شمها، كوحٍي اإلهي..

�شابٌط ي�شاأل، افرت�شت قدماها ب�شاَط 

ك�س.. الرَّ

- يف الداخ������ل رج������ٌل غريب، موقوف، 

يقول: اإنَّه اإليِك..

تعانقا معلَّقنْي يف �شنٍي وجيم..

نيا ال ت�شعُهما من الفرح. �شجينني والدُّ

¥µ
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ن�سان والتطور: حول الإ

 )fossils( مت االكت�ش������افات احلديثة املرتبط������ة بعلوم امل�ش������تحاثات قدَّ

معلوم������ات هامة حول العمليات التطورية التي اأدت اإىل ظهور الكائن الب�رسي 

 Out( احلايل.. ومن النظريات ال�ش������هرية عاملي������اً نظرية اخلروج من اأفريقيا

 Chris والتي ارتبطت بعامل االنرثوبولوجيا الربيطاين �ش������تينجر )of Africa
ن�شان احلايل املنت�رس يف جميع اأنحاء العامل  B. Stinger، والتي تفرت�س اأن االإ
ق������د تطور وظه������ر يف اأفريقيا ثم خرج منها اإىل باق������ي القارات.. منذ حوايل 

ن�سان واللغة والتطور.. الإ

يات ونظريات حديثةسيات ونظريات حديثةسيات ونظريات حديثة سفر�سفر�

ا�ست�ساري الطب النف�سي واأ�ستاذ جامعي )�سورية( 

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب. 

❁

˜

❁
د. ح�سان املالحد. ح�سان املالح
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مليوين �شنة. وله مقولة م�شهورة تقول: »كلنا 

 All of us are« » اأفريقيون حت������ت جلدنا

.» Africans under the skin
ن�شان  ويقول »�شتينجر« اإن عملية تطور االإ

أربعة  كانت عملية معقدة وا�شتغرقت حوايل ا

مالي������ني �ش������نة، وكانت بداياته������ا حمددة يف 

اأفريقي������ا.. ومنذ حوايل مليوين �ش������نة خرج 

ن�شان اإىل باقي اأنحاء العامل. �شبيه االإ

وق������د وج������دت م�ش������تحاثات تع������ود اإىل 

 Homo( »ن�ش������ان منت�شب القامة »�شبيه االإ

Erectus( يف �������رسق اأفريقي������ا ويف جورجيا 
أندوني�ش������يا تع������ود لنف�س الف������رتة الزمنية.  وا

وتختلف النظريات والتف�ش������ريات حول ماذا 

حدث بال�ش������بط م������ن حتوالت على �ش������بيه 

ن�شان احلايل املعا�رس.  ن�ش������ان هذا اإىل االإ االإ

وبع�������س العلم������اء يعتقد اأن هن������اك تزاوجاً 

هجين������اً �ش������اهم يف ه������ذه العملي������ة خ������الل 

فرتات زمنية طويل������ة ويف اأماكن خمتلفة من 

الع������امل.. واأن تغريات املناخ قد لعبت دوراً يف 

ن�ش������ان )مثل  نواع ال�ش������بيهة باالإ انقرا�س االأ

اإن�ش������ان نيانرثدال املوجود يف اأوروبة(، واأدت 

ن�ش������اين من خالل �شفاته  اإىل ظهور النوع االإ

وتكيفه مع املناخ اجلديد والنباتات املتوفرة 

واحليوانات املوج������ودة حوله، وهذا التكيف 

الناجح يرتب������ط بتكوين عالق������ات جماعية 

أو�شع، وثياب وم�شاكن اأكرث فعالية مقارنة مع  ا

نواع املنقر�ش������ة ال�شابقة. وقد حدث ذلك  االأ

خالل املئتي األف �شنة املا�شية.. وكان خالل 

ف������رتات زمنية طويلة.. وكل ه������ذه التغريات 

أو  والتط������ورات مل تك������ن �رسيع������ة اأو مفاجئة ا

كاملة.

ثرية على تطور يف  وتدل املوج������ودات االأ

دوات احل������ادة امل�ش������تعملة يف تلك الفرتة  االأ

أنواع من الفن والرموز  الزمنية وعلى ظهور ا

واملدافن الب�رسية.

أدلة  وقد وج������دت احلفريات يف اأفريقيا ا

ن�شاين املعا�رس مثل  على وجود ال�ش������لوك االإ

اإنتاج اأدوات معقدة ومركبة وا�شتغالل ملوارد 

�شبغة الرتابية احلمراء منذ زمن  البحر واالأ

طويل.. ولكن مل يتم العثور على م�ش������تحاثات 

دلة الدالة على  ب�رسية جنباً اإىل جنب هذه االأ

ال�ش������لوك الب�رسي.. وبع�������س العلماء يعتقد 

ن�ش������ان  اأن التطور الت�رسيحي اجل�ش������دي لالإ

دلة على ال�شلوك  املعا�رس قد �ش������بق ظهور االأ

الب�رسي.. ورمبا حدث تطور بطيء مواز يف 

مرين معاً. هذين االأ

ويب������دو اأن التكيف مع منط العي�س على 

نهار ويف املناطق ال�ش������احلية  قد  اأطراف االأ

ن�شان خارج اأفريقيا. �شاهم يف انتقال االإ

 ويف جانب اآخر.. تدل درا�شات املورثات 
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)اجلينية( على اأن املظاه������ر العرقية للب�رس 

م�ش������وؤول عنها ب�ش������عة مورثات فقط .. واأن 

زمنة  هذه املورثات قد تطورت موؤخراً يف االأ

احلديثة وب�ش������كل �رسيع. وعل������ى الرغم من 

اخت������الف املالمح املمي������زة العرقية مثل لون 

نف و�ش������كل العني.. فاإنه  الب�رسة و�ش������كل االأ

من املده�س اأن نع������رف اأن الب�رس املعا�رسين 

متماثلني يف تكوينهم الوراثي العام.

ويبقى ال�شوؤال ملاذا نحن اجلن�س الب�رسي 

)Homo Sapiens( قد بقينا ولي�س اإن�شان 
نيانرثدال )Neanderthals( ؟

ننا   بع�س العلماء يعتق������د اأن اجلواب الأ

أك������رب، وهيكاًل عظمي������اً اأقل  منلك دماغ������اً ا

وزناً، و لدين������ا لغة دقيقة ومعقدة، ومهارات 

)1(
تنظيمية اأف�شل من اإن�شان نيانرثدال. 

املعروف  نكليزي  االإ الفيل�ش������وف  ويطرح 

»اأرنولد توينب������ي« يف كتابه »تاريخ الب�رسية « 

حياء  وجود نقطة تفرع هامة يف م�ش������رية االأ

أنه مل يبق اأمامها اإال اأحد  ن�شان.. وا ال�شبيهة باالإ

أو  احتمالني بديلني.. فاإما اأن ت�شبح ب�رسية ا

حياء ال�شبيهة  أنها تعجز عن البقاء.. واأن االأ ا

نها  ن�شان اأ�شبحت حيوانات اجتماعية الأ باالإ

أنها الت�شتطيع مقاومة احليوانات  اكت�ش������فت ا

املفرت�ش������ة اإذا مل تتوح������د �ش������دها مما طور 

التعاون االجتماعي ونظمه.. واأن اكت�ش������اف 

النار وت�ش������خريها بدالً عن اخلوف منها مثل 

خرى، اإ�ش������افة لرتقيق احلجارة  الكائنات االأ

وا�شتعمالها كاأدوات.. كل ذلك قد �شاهم يف 

ن�شان فيما يعرف مبا قبل التاريخ..  تطور االإ

واأما التاري������خ الب�رسي امل������دون والذي يعود 

خلم�ش������ة اآالف �ش������نة فقط فهو يدل على اأن 

ن�ش������ان قد ق�ش������ى وقتاً طوي������اًل جداً قبل  االإ

اأن يبداأ مبمار�ش������ة القدرة الروحية واملادية 

ن�ش������اين  الت������ي وفرته������ا له يقظ������ة الوعي االإ

)2(
واالأخالقي.

حول اللغة والتطور:

وت������دل الدرا�ش������ات احلديث������ة عل������ى اأن 

ولي������ة « قد تطورت ل������دى ثالث  »اللغ������ة االأ

جمموع������ات تطورية م������ن الكائن������ات وهي: 

أ�شود  الطيور والثدييات البحرية )الدالفني وا

ولية  البحر( والق������ردة العليا. ومتثل اللغة االأ

ح������وال نح������واً بدائياً ي�ش������مح  يف اأف�ش������ل االأ

مبختلف الرتابطات بني الكلمات التي متثل 

فعال. بينم������ا النحو احلقيقي  �ش������ياء واالأ االأ

يف اللغات الب�رسية ي�ش������مل �شفات التعاقبية 

زمنة، وت�ش������مني فقرات،  بني الكلمات، واالأ

والقدرة التوليدية اللغوية.

 وهناك دالئل  م������ن خالل حتليل د. ن. 

ا )DNA( اأن حوايل ع�رسة اآالف فقط من  

الكائنات الب�رسية )Homo sapiens( قد 
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عا�شوا يف فرتة زمنية منذ 170 األف �شنة يف 

اأفريقيا واأن لديهم قدرة على الكالم..

ويعتقد بع�س العلماء اأن اللغة نبعت من 

�شوات امللفوظة..  اإ�شارات اليد ولي�س من االأ

أن اللغة تطورت ال من النداءات ال�ش������وتية  وا

�ش������الفنا من الرئي�ش������ات بل م������ن اإمياءات  الأ

أيديهم ووجوههم. ا

مياءات  وبع�������س العلم������اء يعتق������د اأن االإ

أولية.. واإن اإ�ش������هامها يف اللغة  الت�ش������كل لغة ا

رادية  ر�س للربجمة االإ كان بب�ش������اطة تهيئة االأ

فعال الكالم ال�ش������وتي. وقد تطورت اللغة  الأ

فيما بعد كاإجناز �ش������وتي.. يف حني عا�شت 

ميائي ولغة  مياءات يف الرق�س والتمثيل االإ االإ

أ�شكال املو�شيقى  اجل�ش������د والطقو�س وبع�س ا

واالت�شاالت غري الكالمية.

خ������ر اأن الكالم  بينما يعتقد بع�ش������هم االآ

�ش������ارات يوؤلفان نظاماً واحداً متكاماًل..  واالإ

�ش������ارية  ومن املث������ري لالنتب������اه اأن اللغات االإ

ت�ش������تخدم غالب������اً للتغل������ب عل������ى الكالم يف 

�ش������ارات ميكن لها اأن  املحرمات.. كما اأن االإ

ت�ش������تخدم يف الظالم. واالت�شاالت ال�شوتية 

معر�ش������ة خلط������ر اكت�ش������افها يف ح������ني اأن 

�شارات ما  �شارات اليدوية �شامتة. ومن االإ االإ

يعطي تاأكيداً للكالم، ومنها اإ�شارات اإيقاعية 
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فقط، ومنها اإ�ش������ارات كا�ش������فة تنقل معنى. 

�ش������ارة هي اأكرث  وميكننا القول عموماً اإن االإ

نها تعود اإىل  ر�ش������وخاً يف نظام االت�شاالت الأ

أبعد يف ما�شينا التطوري. زمن ا

أو �ش������تة ماليني  أنه منذ خم�ش������ة ا ويبدو ا

�شنة نه�شنا واقفني على اأقدامنا.. والوقوف 

على القدمني هو اخل�شي�شة الرئي�شية التي 

خرى..  ن�شانيات من القردة العليا االأ متيز االإ

وتف�ش������ري الوقوف على القدمني رمبا ارتبط 

ب�������رسورة الرحيل اإىل بيئ������ة غابات متاخمة 

أو البحر وكان عليها  نه������ار ا أو االأ للبح������ريات ا

اأن تبحث عن طعامها يف امل�ش������اء وهذا يعني 

اأن امل�شي على قدمني كان تكيفاً مع اخلو�س 

أي������ة حال فاإن الوقوف على  يف املاء.. وعلى ا

ذرع لتقوم بتاأدية  يدي واالأ قدمني قد حرر االأ

�شارات ب�شورة اأكرث فعالية. االإ

أنواع املخلوقات  واحلقيق������ة اأن كثرياً من ا

ي�������رس من املخ يف  تظهر حتكم������اً للجانب االأ

�ش������وات وفهمها.. وه������و حتيز قد  اإنت������اج االأ

يعود اإىل ن�ش������اأة احلبال ال�شوتية منذ حوايل 

170 مليون �شنة يف بع�س الكائنات احلية.. 

ومع التزايد امل�ش������تمر يف اندماج ال�شوت يف 

�شارة اليدوية رمبا اأوجد ذلك �شيطرة لهذا  االإ

�شارية  ي�رس على االت�ش������االت االإ الن�ش������ف االأ

أي�شاً.  ا

أننا مار�ش������نا امل�شي جيداً قبل  واحلقيقة ا

اأن منار�س الكالم.. وتقول اإحدى النظريات 

اأن اأ�شابع القدم لدى معظمنا زوائد عدمية 

أ�ش������ياء تذكرنا   النفع تقريب������اً.. وهي جمرد ا

الدماغية  واملنطقة  ال�ش������جري..  مبا�ش������ينا 

قدام  امل�ش������وؤولة ع������ن ب������دء احلرك������ة يف االأ

واأ�ش������ابعها، اأقل كثرياً مم������ا يناظرها يف مخ 

أو ال�شمبانزي مبا ي�شمح بزيادة كبرية  القرد ا

يف امل�شاحة الع�شبية املتوفرة لل�شيطرة على 

يدي. االأ

�ش������ابع  واالأ ي������دي  االأ ف������اإن  وبالطب������ع 

�شياء..  متخ�ش�ش������ة يف املعاجلة احلاذقة لالأ

دوات هي اإحدى  كما اأن القدرة على �شنع االأ

ن�شانية املميزة. ال�شمات االإ

وتقول اإحدى الفر�شيات: اإن ظهور اجلني 

الذي يعطي ن�شفاً واحداً من املخ ال�شيطرة 

خر كان هو احلدث النوعي  على الن�شف االآ

الذي اأوجد »هومو�شابينز« املحدثني وزودنا 

باللغ������ة والالتناظ������ر املخي ونظري������ة العقل 

وخطر اال�شطراب الذهاين..

ال������كالم وال�ش������نع  اأن  املع������روف  وم������ن 

والتخطيط املعق������د وتنفيذ املتتاليات تعتمد 

ي�رس يف معظم النا�س.  أ�شا�شاً على الن�شف االأ ا

واأن منطقة ب������روكا والنطق تقع يف اجلانب 

ي�رس من اللحاء اجلبهي اأمام املنطقة التي  االأ
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ت�ش������يطر على حركات الف������م واليدين.. واإن 

تلفها مينع النطق والكالم.

وتدل الدرا�شات على اأن م�شتخدمي اليد 

�ش������ارة باليد اليمنى  اليمنى مييل������ون اإىل االإ

بينما م�شتخدمو الي�رسى يظهرون مياًل اأكرب 

�شارة بكلتي اليدين. لالإ

وميكن الق������ول اإن الن�ش������ف االأمين من 

حداث  الدم������اغ يحتفظ ب�ش������جل �ش������ادق الأ

ي�������رس مييل اإىل  املا�ش������ي بينما الن�ش������ف االأ

أي�ش������اً فاإن الوظائف  التف�ش������ري والتحليل. وا

كرث �ش������لبية ترتبط بالن�ش������ف االأمين مثل  االأ

دراك االنفعايل.. ويبدو  دراك املكاين واالإ االإ

اأن امل�ش������ي على قدمني زاد الفر�شة لكل من 

دوات  عمل اليد كما يف ا�ش������تخدام و�شنع االأ

�ش������ارية والتي تعد  واالت�ش������االت املعقدة االإ

من �ش������نع اليدين.. وتبني اإحدى الفر�شيات 

اأن جتني������ب امل������خ اإىل جانبني رمبا ن�ش������اأ يف 

�شوات.. وهذا  الالتناظر من اأجل اإ�شدار االأ

�شوات  أ اأجدادنا يزيدون االأ أنه حاملا بدا يعني ا

�ش������ارات دخ������ل الالتناظر يف النظام  على االإ

�ش������ارات اإىل اليمني ويف  موجداً حتيزاً يف االإ

أي�شاً..  �شارات االت�شالية ا ال�ش������يطرة على االإ

ومن املثري لالنتباه اأن ثلثي اأفراد ال�شمبانزي 

تظهر تف�شياًل لليد اليمنى بينما تزداد هذه 

الن�شبة اإىل 95 باملئة عند الب�رس.

وىل  �ش������وات االأ وم������ن الفر�ش������يات اأن االأ

التي اأ�ش������درها الب�رس منذ حوال مئتي األف 

�ش������نة )اللغات الب�رسية املعروفة ميكن تتبعها 

أو �شتة اآالف �شنة فقط(.. كانت  اإىل خم�ش������ة ا

عم������ال العنيفة مث������ل القطع  م�ش������حوبة باالأ

وىل  والك�رس والطرق وال�ش������حق، واأن اللغة االأ

أو اقرتاحات  فع������ال ا كان������ت تقليداً له������ذه االأ

فعال.  الأ

واإن ن������زول احلنج������رة يف احلل������ق نتيجة 

ترتبت على امل�ش������ي على قدمني.. وموقعها 

هذا ي�ش������اعد على اإ�ش������دار اأ�ش������وات عالية 

وخميف������ة )املراه������ق البالغ �ش������وته اأقوى من 

أ�شاليب تكيفية مفيدة  الطفل(.. مما ي�شمن ا

)3(
دفاعية وهجومية. 

كلم������ة اأخرية.. متث������ل اجله������ود العلمية 

ن�ش������ان ومورثاته  احلثيث������ة املرتبطة بعلوم االإ

وتاريخ������ه.. قف������زة كب������رية يف ميادين الطب 

ن�ش������انية املرتبط������ة ب������ه، وتتنوع  والعل������وم االإ

بحاث يف  الفر�ش������يات والنظريات ونتائج االأ

مدلوالتها واخللفيات الفكرية التي حتكمها. 

وبع�ش������ها ميكن توظيفه عقائدياً واجتماعياً 

وعرقياً،  واملهم اأن ت�ش������تمر اجلهود العلمية 

الر�شينة غري املتحيزة يف بحثها عن حقائق 

ب�رسية ميكن ا�شتخدامها وتوظيفها يف �شبيل 

ن�شان والب�رسية. خري االإ
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أ العلمانية، حيث جنده ب�شكل اأمناط  ديان هو يف �شميم مبدا االعرتاف باالأ

وروبية وجتاربها التاريخية: فن�ش������هد تعاوناً  متنوعة وفق تن������وع القوميات االأ

أملانيا، واحرتاماً للتعددي������ة الثقافية والدينية عند  ب������ني الكنائ�س والدولة يف ا

االنكليز، وعلمانية �شامنًة احلرية العقائدية يف اإيطاليا..

فاال�ش������تقالل الذاتي لل�شاأن الديني كما لل�شيا�شي، وف�شل املواطنة عن اأي 

أو الفل�ش������في، وحرية الفكر وال�شمري، وحيادية  أنواع االنتماء الديني ا نوع من ا

وروبية العلمانية يف القوميات الأ

باحثة ومرتجمة من �سورية.

العمل الفني: الفنان اأحمد اليا�س.
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فراد يف احلقوق  ال�شلطات العامة، وم�شاواة االأ

والواجبات مهما كانت ديانتهم اأو معتقدهم، 

وتنظيم حرية املمار�ش������ة الديني������ة والرتبية، 

مور هي �ش������مات ت�شكل جزءاً من  كل هذه االأ

�شا�شية للدميقراطيات. املكت�شبات االأ

أنها  لكن املدى العاملي للعلمانية ال ينفي ا

طبعت بفرادة التجربة التاريخية. فالنموذج 

أوروب������ة والعامل،  ال�شدا�ش������ي، على م�ش������توى ا

لي�س �ش������وى طريقة بني طرق عديدة لتطبيق 

آنفاً. �شا�شية املذكورة ا املبادئ االأ

و�شاع اخلا�شة  ففي فرن�شا وحتى مع االأ

لزا�������س -موزيل وفى غريها،  املوجودة يف االإ

ف������اإن علماني������ة الدولة نافذة وتعمل ب�ش������كل 

جي������د. واجلدي������ر بالذكر ان������ه عندما كانت 

أنه من  فرن�شا م�ش������تعِمرة فهي ارتاأت حينها ا

غري املفيد ت�شدير علمانيتها ال�شدا�شية اإىل 

البالد التي حتتلها.

ن�ش������ان نظرة على  لكن عندم������ا يلقي االإ

اأوروبة م������ن اخلارج فاإن ما يلفت نظره على 

 )1(
الفور هو اأن العلمانية هي »�شغف فرن�شي«

مر  واإنها متغطر�ش������ة وحذرة عندما يتعلق االأ

بالدين:

كل ما مي�س و�شع ودور الدين يف املجال 

الع������ام يثري عل������ى الفور جم������ادالت وحروب 

كالمية ومناظرات عقائدية وكاأن املو�ش������وع 

همية  أو �شيا�ش������ي بالغ االأ هو رهان فل�ش������في ا

بينما يف غالبية الدميقراطيات يجري التفكر 

واحلكم بهدوء اأكرث حول: »التهيئة ال�شيا�شية 

ثم الرتجمة احلقوقية ملوقع الدين يف املجتمع 

)2(
املدين ويف املوؤ�ش�شات العامة«.

ويف فرن�شا، ينتظر بع�شهم من اجلمهورية 

العلمانية اأن متار�س مهمة فل�شفية يف التحرر 

وذل������ك لتحرير النفو�س من تدّي������ن يعود اإىل 

الظالمية والعبودية. حتى ل������و اأن العلمانية 

قد تخل�ش������ت من توجهاتها امل�ش������ادة للدين 

�شا�ش������ية، لكنها  مور االأ وللكهنوت يف جميع االأ

حتمل ب�ش������مات جتربة تاريخية يف املواجهة 

بني الكني�ش������ة الكاثوليكية والدولة. فم�شاألة 

موقع ودور الدين ال�ش������ائد قد ولد يف فرن�شا 

ان�ش������قاقات عميق������ة ودائم������ة انطالق������اً من 

هن������ا جند فرادة فرن�ش������ية يف الطابع املوؤدلج 

مل�شاألة قيمة وتبعة املقاربة احلرجة واحلذرة 

للمظاه������ر الدينية وذلك ب�ش������كل اأقوى مما 

مر  ه������و علي������ه يف بل������دان اأخرى. كذل������ك االأ

بالن�ش������بة اإىل تاأثري وفعالية �شيادة الدولة يف 

�ش������لطتها العقائدية والفكري������ة على املجتمع 

املدين والتحفظ الق������وي يف املظاهر العامة 

لالنتماءات الدينية، وتخ�ش������ي�س ما هو يف 

أي�شاً  القطاع الديني اإىل القطاع اخلا�س كان ا

يف فرن�ش������ا اأقوى منه يف بل������دان اأخرى. وقد 
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مت حديثاً يف فرن�ش������ا الت�شويت على قانونني 

ول كان عام2001 وهو قانون: القانون االأ

آبو - بيكار About- Picard املتعلق  ا

باملذاهب، وقانون ع������ام 2004 الذي يتناول 

املظاهر العلنية للرموز الدينية يف املدر�ش������ة 

خطار  بحيث ي�ش������بط التدين من زاوي������ة االأ

الت������ي ميكن اأن ي�ش������ببها واحل������دود الواجب 

و�شعها له. وهذا ما قّوى االعتقاد يف اخلارج 

اأن العلماني������ة الفرن�ش������ية مفرطة يف احلذر 

لدرجة العداء للدي������ن. واجلدير باملالحظة 

أنه فيما يخ�س الطوائف واحلركات الدينية  ا

، كانت فرن�ش������ا الدولة الوحيدة 
)3(

اجلدي������دة

وروبي التي اتخذت اإجراءات  يف االحتاد االأ

تتعل������ق باملذاهب والرم������وز الدينية مثل منع 

�ش������المي يف املدار�س،  ارت������داء احلج������اب االإ

خ������رى على عدم  بينم������ا حر�ش������ت الدول االأ

مقاربة هذه امل�شائل وعلى بقائها بعيدة عن 

املقاربة الفرن�شية.

اأملانيا: مهمة امل�سلحة العامة للكنائ�س

وروبية مل يكن  يف العديد من البل������دان االأ

هناك ا�ش������طرار �رساعي لنيل اال�ش������تقالل 

ال�شيا�ش������ي الذاتي كما كان احلال يف فرن�شا 

حي������ث كان������ت العالقة �رساعية �ش������ديدة مع 

الدين ال�شائد.

اأما يف البالد اال�شكندينافية، فقد تطور 

يقاع نف�شه دون  الدين والدولة واملجتمع باالإ

نزاعات تذكر.

يف عام 2000 ح�ش������لت ثورة خمملية يف 

ال�ش������ويد حيث مت ف�شل الكني�شة عن الدولة 

م������ع بع�س االمتي������ازات للكني�ش������ة اللوثرية، 

لكن ال�ش������ويديني يف�شلون عدم التحدث عن 

»االنف�شال«.

يف البالد ال�شيوعية من اأوروبة ال�رسقية، 

اأتت معوق������ات الدمقرطة من ال������دول التي 

تُدرِّ�س اإيديولوجية ملحدة و�شد الدين. ويف 

بع�س منها كما يف بولونيا على �شبيل املثال، 

لعب الدين دوراً هاماً يف اإزالة ال�شمولية.

لنذكر هنا ب�شكل خا�س ثالث دول هامة 

أملانيا وبريطانيا  وروبي وهي ا من االحتاد االأ

واإيطاليا.

ف������اإذا كانت الثورة الفرن�ش������ية وهي ثورة 

�شيا�ش������ية، ومرحل������ة رئي�ش������ية يف التاري������خ 

�ش������الح  الفرن�ش������ي، فالث������ورة الدينية، اأي االإ

أ�شا�ش������ياً يف  ا الربوت�ش������تانتي، ي�ش������كل معلماً 

أث������ارت ثوره 1789  ملاين فبينما ا التاري������خ االأ

جدالً يف فرن�ش������ا حول مكانة ودور الدين يف 

أملانيا  املجتمع، كانت امل�ش������األة املركزي������ة يف ا

ه������ي تعاي�������س عقيدت������ني اأكرث منه������ا املكانة 

الدينية يف املجتمع: اأي العقيدة الكاثوليكية 

والربوت�شتانتية.
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�شا�شية كانت معرفة كيف ميكن  امل�شاألة االأ

تنظيم ممار�ش������ه ال�ش������يادة ال�شيا�شية بوجود 

خرى. من  عقيدتني مل تنجح احداها بقهر االأ

هنا ن�ش������اأت ثنائية العقيدة ومت و�شع تدابري 

متنوعة للتعاون مع الكنائ�س.

كي نفهم ب�شكل اأف�شل عالقات الكني�شة 

أملانيا احلالي������ة، من ال�رسوري  -الدول������ة يف ا

ملاين  خ������ذ بعني االعتبار واق������ع التاريخ االأ االأ

اثنتني«:  »ديكتاتوريت������ني  بوج������ود  املعا�������رس 

النازي������ة وال�ش������يوعية، وكالهما كانتا �ش������د 

ديان، وحيث حت������ررت الكنائ�س بعد زوال  االأ

هات������ني الديكتاتوريت������ني. بتعب������ري اآخر، يف 

أملانيا، تزامن الدفاع عن احلريات واحلماية  ا

�ش������د اأخط������ار الديكتاتوري������ة والقومي������ة -

العن�رسي������ة م������ع متت������ني املوقع املوؤ�ش�ش������اتي 

للكنائ�������س ول�ش������لطاتها العقائدية واخللقية. 

هن������ا ميكنن������ا فه������م مل������اذا »تنازل������ت الدولة 

ملانية )...( عن جزء من ال�ش������اأن العام اإىل  االأ

املوؤ�ش�ش������ات الدينية املنبثقة من موؤ�ش�ش������ات 

 حي������ث مت االعرتاف بها 
)4(

ديني������ة تاريخية«

كاملوؤ�ش�ش������ات ال�شيا�شية التي ت�شارك يف املال 

أملانيا مل يقت�رس العمل العام على  العام. ففي ا

الدول������ة وحدها بل هناك اعرتاف واإقرار اأن 

للكنائ�س مهمة يف امل�شلحة العامة خ�شو�شاً 
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أنها كانت م�ش������اركة يف تاأ�ش������ي�س اجلمهورية  ا

زمنة  أ�شا�ش������ية للدميقراطية يف االأ و�شامنة ا

أملاني������ا. فتم االعرتاف  احلرجة م������ن تاريخ ا

أنه������ا »هيئات احتادية متثل  بالكنائ�س على ا

احلق العام« وقد ا�ش������تفاد من هذا الو�ش������ع 

على ال�ش������عيد الفدرايل لي�س فقط الكني�شة 

أي�شاً الكني�شة  الكاثوليكية والربوت�شتانتية بل ا

والكني�ش������ة الر�ش������ولية اجلديدة، 
 )5(

امليتودية

، والطائفة اليهودية. ويف 27 
)6(

وال�ش������بتيني

كانون الثاين 2003، بعد مرور 58 عاماً على 

 »Auschwitz أو�ش������فيت�س حترير معتقل: »ا

وقّع امل�شت�ش������ار الف������درايل »كريهارد �رسودر« 

أملانيا  اتفاقاً مع املجل�س املركزي اليهودي يف ا

)وهي هيئة متثل حوايل مئة األف يهودي يف 

أملانيا االحتادية(، حيث ت�ش������اهم اجلمهورية  ا

الفدرالي������ة وفقه بدفع مبل������غ ثالثة ماليني 

يورو �ش������نوياً، من اأجل احلفاظ على الرتاث 

مل������اين وتطويره«، وعلى  الثق������ايف اليهودي االأ

عداد احلاخامات،  خ�س الدعم امل������ايل الإ االأ

دارة املدار�س اليهودية وخمتلف املوؤ�ش�شات  والإ

الطائفية.

كم������ا اأن هناك جمموع������ات دينية اأخرى 

رثوذوك�ش������ية واملعمدانية  مث������ل الكنائ�������س االأ

، وجي�������س اخلال�س، والعلم 
)7(

واملورموني������ني

أي�ش������اً  ا ا�ش������تفادوا  ه������وؤالء  كل  امل�ش������يحي، 

أنهم »هيئات يف احلق  باالعرتاف به������م على ا

العام«.

ملانية تبّني هذا الو�شع  اأرادت الدولة االأ

الذي هو خا�شية ال�رساكة مع الكنائ�س والذي 

ي�ش������تند اإىل االع������رتاف عل������ى اأن لها »مهمة 

يف ال�ش������اأن العام«. هن������اك حمادثات جتري 

�ش������الم من هذا الو�شع، لكن  كي ي�شتفيد االإ

ال�شعوبات التي تتعر�س لها ال�شلطات العامة 

ملانية هي ال�ش������عوبات نف�شها املوجودة يف  االأ

فرن�شا، مبا فيها م�ش������األة تعيني هيئة ممثلة 

أملانيا. للم�شلمني يف ا

لكن اإذا مل يكن هناك اأي عائق مبدئي كي 

ي�شمل هذا الو�شع امل�شلمني، هذا ال يعني اأن 

ذلك �شي�ش������مل كل جمموعة تقدم طلباً �شواء 

اأكانت جمعي������ة دينية اأم جمعية متثل معتقد 

غري ديني من العامل. اإن و�ش������ول الكنائ�س اإىل 

عالم يح�شل يف اإطار »االعرتاف بالطابع  االإ

العام لر�ش������التها ومكانتها يف املجتمع«. فهي 

أي�شاً يف اإدارة اخلدمات العامة يف  ت�ش������ارك ا

عالم وذلك با�شرتاكها يف »الفرق  ذاعة واالإ االإ

االجتماعية الهامة« املمثلة يف الع�ش������ويات 

املجمعية لقنوات التلفزيون.

اأما بالن�ش������بة اإىل املدر�شة احلكومية، اإذا 

مت ال�ش������ماح بتعليم مذهبي، فه������و لن يكون 

بال�������رسورة مذهبي جداً مبحتوياته، فهو قد 
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يتطور يف بع�س احلاالت نحو تعليم تاريخي 

أو تعليم يت�شمن مفهوم ديني. ا

واجلدي������ر بالذكر اإن م������ا يثري اجلدل يف 

�شات احلجاب  أملانيا هو عندما ترتدي املدرِّ ا

ولي�س عندما ترتديه الطالبات.

يف بريطانيا: احلرية الدينية قبل كل 

�سيء

اململك������ة املتحدة ه������ي مملك������ة متعددة 

اجلن�ش������يات )امللكة هي املداف������ع عن الدين 

على للكني�ش������ة( فيها كني�ش������تان  واحلاكم االأ

قائمتان وحيث يدل اال�ش������م على هوية االأمم 

نكليكانية( وكني�شة  املعنية: كني�شة انكلرتا )االإ

.
)8(

ا�شكوتلندا )الكلفانية(

اإال اأن ه������ذه الكنائ�س لي�ش������ت ممولة من 

قبل ال�شلطات العامة.

يف ا�ش������كوتلندا، لي�������س العلماني������ون هم 

من طالب بف�ش������ل الكني�ش������ة الكالفانية عن 

أنهم هم الذين اعرت�ش������وا على  الدولة، رغم ا

مزاع������م التدين، اإمن������ا كان هناك رجال دين 

غ������ري انكليكانيني ومتحم�ش������ني ومن موؤيدي 

أ�ش�ش������وا عام  ف�ش������ل الكنائ�س ع������ن الدولة )ا

1843 كني�ش������ة كالفانية م�ش������تقلة(. املطارنة 

�شاقفة االنكليكان الذين كان عددهم 24  واالأ

يجل�ش������ون يف الغرفة الثانية من الربملان، يف 

مقر الل������وردات House of Lords هناك 

قانون م�رسع حول ال�ش������تائم يحمي امل�شيحية 

�شالم: نحن هنا اأوالً بعيدون  لكنه ال يحمي االإ

عن العلمانية.

وم������ع ذلك يف بريطانيا كم������ا يف البلدان 

خرى ميكنن������ا القول اإن هناك  وروبي������ة االأ االأ

ا�ش������تقالل ال�ش������اأن ال�شيا�ش������ي ع������ن الديني 

�شا�ش������ية للعلمانية. فمن  واحرتام املبادئ االأ

نوار )النه�ش������ة( حت������ى يومنا هذا،  ع�رس االأ

تط������ور املجتمع والديانة باإيق������اع متواز نوعاً 

ما، حي������ث اإن النزاعات والتوترات كانت يف 

املفاهي������م الدينية اأكرث منه������ا يف التوجهات 

الدينية و�شدها.

جتل������ت »العلمن������ة« يف تاري������خ بريطانيا 

ب�ش������عود العلمانيني اإىل ال�شلطة يف حكومة 

الكني�ش������ة ولي�س باالنتقا�س من مكانة ال�شاأن 

الديني يف املجال العام.

م������ر ال������ذي �ش������اهم يف بريطانيا على  االأ

تطوي������ر مقاربة متفهم������ة للمظاهر الدينية، 

حري�ش������ة على عدم التميي������ز وحمرتمة حق 

االختالف، هو غياب اال�شتقطاب �شد ال�شاأن 

الدين������ي بحد ذاته، ووج������ود دولة المركزية 

منفتحة على التعددية الثقافية والدينية. 

تهتم بريطاني������ا بحماية احلرية اأكرث من 

اهتمامها باحلماية �شد الدين:

Anti- ف�شدور قوانني �ش������د - العنف

terrorism و�شد اجلرمية، و�شدور مر�شوم 
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اأمني لعام Security Act 2001 يت�ش������من 

اجلرائم اجلزائية التي ترتكب بدوافع »احلقد 

الديني«، وجلنة دعم امل�شاواة العرقية تظهر 

فراد امل�شتهدفني  اهتماماً خا�شاً بحماية االأ

أو العادات التي يفر�شها هذا  ب�ش������بب دينهم ا

الدين. وبذلك مت ال�ش������ماح لل�ش������يخ بارتداء 

العمامة يف املدر�ش������ة ويف اخلدمات العامة. 

�ش������المي يف  أم������ا فيما يخ�������س احلجاب االإ ا

املدر�ش������ة، فهو م�شموح به ب�رسط اأن يتنا�شب 

لونه مع ما تطلبه املوؤ�ش�شة واأال يكون مزعجاً 

يف بع�س الدرو�س مثل )الرتبية الريا�ش������ية، 

والكيمياء(. هنا جند مقاربة حري�ش������ة على 

احلماية �شد التمييز وعلى احرتام التعددية 

الثقافية والدينية يف املجتمع الربيطاين.

أم������ا بالن�ش������بة اإىل التعلي������م الدين������ي يف  ا

املدار�������س، فقد تط������ّور باجت������اه تربية دينية 

متعددة اآخذة بعني االعتب������ار التنوع الديني 

للمجتمع الربيطاين.

اإيطاليا: الكاثوليكية هي الرتاث

يف اإيطاليا، ويف ن�������س املعاهدة البابوية 

ا�ش������رتاط على اأن »املب������ادئ الكاثوليكية هي 

يطايل«،  جزء من الرتاث التاريخي لل�شعب االإ

يطالية والكر�شي البابوي  واإن اجلمهورية االإ

ن�ش������ان وخري  يتعاون������ان »من اأج������ل ترقية االإ

البالد«.

������ت هذه  وباإلغ������اء بند »دين الدولة« ن�شّ

االتفاقي������ات عل������ى نظ������ام التموي������ل الذاتي 

للعبادات وعل������ى احلرية »مبمار�ش������ة احلق 

 )9(
باال�شتفادة من التعليم الديني يف املدر�شة«

اأو عدم اال�شتفادة منه.

ب������ني ع������ام1984 وع������ام 1987، تع������دل 

الت�رسي������ع املدين �ش������احماً باالح������رتام الكامل 

أ�شا�شيني يف الد�شتور: ملبدئني ا

الكرامة املعنوية والق�ش������ائية املت�ش������اوية 

جلمي������ع املواطن������ني دون متيي������ز يف العقيدة 

الدينية، كما احلرية الدينية للجميع.

مر ومن خ������الل اتفاقات مع  يف واقع االأ

 تكيفت 
)10(

خمتل������ف املذاه������ب الكاثوليكي������ة

يطالية يف م������ادة احلرية الدينية  الدول������ة االإ

وا�شتخل�شت منها نتائج تفيدها يف عالقاتها 

مع خمتلف املجموعات الدينية.

وبعد �شدور قرار من املحكمة الد�شتورية 

أ  قرار اأن مبدا يطالي������ة ع������ام 1989، مت االإ االإ

العلمانية هو جزء من »املبادئ العليا« للنظام 

يطايل«. واجلدي������ر بالذكر اأن  الق�ش������ائي االإ

د�ش������تور عام 1948 الذي جع������ل من الدولة 

يطالية دولة علماني������ة، يحدد القرار فيه  االإ

اأن:

أ العلمانية )ال������ذي ظهر يف املواد  »مب������دا

20، 19، 8، 7، 3، 2م������ن الد�ش������تور( ال يعنى 
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ديان بل �ش������مانة  حيادي������ة الدولة جت������اه االأ

وحماية احلرية الدينية يف نظام من التعددية 

الدينية والثقافية«.

أي�ش������اً التعليم الديني  كما ي�ش������تتبع ذلك ا

الكاثوليك������ي عل������ى قاعدة التط������ّور والقيمة 

البنائية للثقافة الدينية ولت�ش������مني املبادئ 

الكاثوليكي������ة يف الرتاث التاريخي لل�ش������عب 

يطايل واحرتام الدولة للحق املو�ش������وعي  االإ

يف اختيار اأو عدم اختيار ح�ش������ور الدرو�س 

الدينية املُقّرة.

ميكنن������ا اإذاً الق������ول اإن يف اأوروبة هناك 

علمانية تعرتف بال�شاأن الديني.

وروبي   فالعلماني������ة عل������ى ال�ش������عيد االأ

تعرتف بامل�ش������اركات االجتماعي������ة والرتبوية 

واملدنية للديانات وتدجمها يف ميدان ال�شاأن 

العام، لكن مع احرتامها للحرية واال�شتقالل 

ديان، �شاهرة على �شمان  لكل من الدولة واالأ

�شا�شية للحرية وعدم التمييز التي  املبادئ االأ

تعنيها.

حتى لو اأن هناك تيارات م�شادة لرجال 

الدين يف بلدان عدي������دة وحتى لو اأن هناك 

أ�ش������كال ن�ش������الية للعلمانية كما يف بلجيكا،  ا

كرث ح�شا�ش������ية  يبقى، ب�ش������كل عام، الفرق االأ

مع فرن�شا، هو دون اأدنى �شك غياب الوقاية 

اخلا�شة جتاه املو�شوع الديني ب�شفته الذاتية 

اخلا�شة، وذلك يف العديد من البلدان.

وروبي، فله  اأما بالن�ش������بة اإىل االندماج االأ

أ�شا�ش������يتني  بالن�ش������بة اإىل العلمانية نتيجتني ا

تقّرانه������ا ويف الوقت نف�ش������ه يت������م امتهانها. 

فهو اأوالً يقوي �رسعيته������ا القانونية، ويوؤدي 

ن�ش������ان  اإىل ت�ش������جيلها يف �ش������جل حق������وق االإ

�شا�ش������ية للدميقراطية الليبريالية  واملبادئ االأ

والتعددية، اأي كان نوع النظام ونوع العبادات 

وخ�شو�شياتها الدينية؛

�ش������لوب ال������ذي نظم������ت  غ������ري اأن يف االأ

ديان واملعتق������دات الفل�ش������فية التي  في������ه االأ

وروبية يف  لها ح�ش������ورها يف املوؤ�ش�ش������ات االأ

أنها  بروك�شيل، وجدت العلمانية نف�شها على ا

معتقد فل�ش������في خا�س )فكر حر، اأو معتقد 

اإن�شاين ملحد( اإىل جانب املعتقدات الدينية 

ن�ش������ان والعامل وال متثل اإيديولوجية عليا  لالإ

ديان )وذلك وفق املنطق  ىل االأ �شاملة بالن�شبة اإ

البلجيكي -الهولندي حيث قد متو�شع العامل 

أنه ج������زء خا�س من املجتمع  العلم������اين على ا

اإىل جانب العوامل الدينية(.

وربة )اأي االندماج  نتيجة لذلك، ميكن لالأ

وروب������ي( اأن ت�ش������اهم نوعاً م������ا بتهمي�س  االأ

النموذج ال�شدا�ش������ي للعلماني������ة اإذا بقي هذا 

النموذج جممد.
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أنن������ا نالحظ ب�ش������كل منتظم  وحت������ى لو ا

بعاد امل�ش������ادة للدين من  اإعادة تن�ش������يط االأ

ِقبل العلمانية الفرن�ش������ية، خ�شو�ش������اً جتاه 

املجموعات املذهبية التي تبدي تع�ش������باً يف 

�شالم، لكن املمار�شات العلمانية الفرن�شية  االإ

قد تط������ورت كثرياً باجتاه علمانية االعرتاف 

االجتماعي بالديانات وهذا ما ي�ش������عها يف 

وروبية ومتناغمة معها. اجلوقة االأ
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عالم نباأ انتقال الع������امل اجلليل الدكتور  أيام حملت اإلينا و�ش������ائل االإ من������ذ ا

�شاكر الفحام رئي�س جممع اللغة العربية بدم�شق اإىل دار اخللود، فخ�رس بذلك 

نه كان من اأكرب �شدنة  مة العربية بفقدانه الكثري، الأ القطر العربي ال�شوري واالأ

آدابها واملجاهدين يف �شبيلها طوال حياته. اللغة العربية وعلومها وا

زرت الفقيد الكبري عدة مرات يف جممع اللغة العربية بدم�ش������ق، واأهديته 

عالم العلماء الأ

والتكرمي احلقيقي

اأ�ستاذ جامعي وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁ ❁

˜

❁ ❁
د. د. ااأحمد فوزي الهيبحمد فوزي الهيب

)❁( حتية اإىل روح الفقيد الكبري الدكتور �ساكر الفحام.

)❁(



عالم والتكرمي احلقيقي العلماء الأ

ول   2�42008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

بع�������س كتبي التي قبلها بكث������ري من االمتنان 

حاديث يف  والتقدي������ر، ودارت بيننا بع�س االأ

دب، كما التقيت������ه يف حلب مبعية  اللغ������ة واالأ

�شرت عندما  �ش������تاذ الدكتور عبد الكرمي االأ االأ

زارها منذ �شنوات زيارة ق�شرية، فراأيت فيه 

ما عهدته من ب�شا�ش������ة الوجه وجمال اخللق 

مر الذي  ول������ني اجلانب وغ������زارة العل������م، االأ

دب َرِحّم بني اأهليهما. ج�شد اأن العلم واالأ

أتلقى نباأ وفاته � رحمه  ه������ذا كله جعلني ا

اهلل تع������اىل � ب�ش������ورة تختلف عن غريها من 

أ�شى بني  عالم التي نتلقاها بحزن وا وفيات االأ

ا: أي�شً أت�شاءل  ا خرى، وجعلني ا الفينة واالأ

- هل ا�ش������تطاع العامل الراحل، هو وغريه 

عالم الراحل������ني، اأن يعطوا  من العلم������اء االأ

وطنهم كل ما يختزنون������ه من معارف وعلوم 

وم�شاريع وخربات؟

مة العربية من  أف������اد القطر واالأ   - هل ا

كل اإمكاناتهم ومعارفهم وعلومهم؟

ا ت�شاوؤالً اآخر،  أي�شً اإن ما تقدم ي�شتدعي ا

هو هل ما نقوم به نحوه ونحوهم من ت�شييع 

وتاأبني واإ�شادة مباآثرهم ومناقبهم وغري ذلك 

كاٍف لتكرميهم التكرمي الكامل الالئق بهم؟ 

فادة املثلى منهم؟ ا لالإ أي�شً وهل هو كاٍف ا

هذه الت�ش������اوؤالت وغريه������ا اأثمرت هذا 

أولية  امل�رسوع الذي يهدف اإىل و�شع خطوط ا

م������ة العظ������ام � اأطال اهلل  لتك������رمي علماء االأ

مة،  بقاءه������م � تكرمًيا يفيد من������ه القطر واالأ

وان،  ا قبل فوات االأ أي�شً كما يفيدون هم منه ا

وقبل »ليت« وهل تنفع �شيًئا ليت؟ 

يف كل قط������ر عرب������ي، ويف كل مدين������ة 

عربي������ة، من املحي������ط اإىل اخللي������ج، ثلة من 

كب������ار علماء اأمتنا العربي������ة، اأغنوا احليوات 

دبي������ة والعلمية والفنية بنتاجهم  الفكرية واالأ

�ش������يل يف جميع املجاالت، على  اخل�شب االأ

مدى عقود كث������رية من غري ملل وال كلل، وملّا 

يزال������وا يرثونها بنتاجهم ال������ذي يزداد عمقاً 

واإبداعاً واأ�ش������الة وكرثة، كاأن النوم ال يعرف 

اإىل عيونهم �ش������بياًل، وال يعرف الن�شوب اإىل 

ينابيع عطائهم طريقاً.

عالم اإبداعاً وتاأليفاً  وكلما ازداد هوؤالء االأ

وحتقيقاً وعطاء ازداد النا�س � وخا�شة العلماء 

َا  وطالب العلم � لهم حب������اً وتقديراً وترقباً مِل

أبح������اث واإبداعات  ي�ش������در لهم من كت������ب وا

نهم يجدون يف نتاجهم املتميز مذاقاً  آثار، الأ وا

�شائغاً اأ�ش������ياًل نادراً ذا خ�شو�شية فريدة ال 

يجدونها يف غري �ش������وامعهم. ولعل هذا اآت 

خال�س واملو�شوعية  أنه يت�شم ب�ش������مة االإ من ا

�شالة  وال�ش������مول، مع �شمة العمق والدقة واالأ

والتف������رد واالبتكار وغري ذلك، مما ي�ش������يق 

ن. احلديث عنه االآ
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مل واملرارة يعت�رسان  وكم ي�شاب املرء باالأ

نب������اء اإليه نعي علم  ف������وؤاده عندما حتمل االأ

عالم، في�ش������ارك � اإن ا�شتطاع �  من هوؤالء االأ

خري، ويرى  يف جنازته، وي�ش������يعه اإىل مثواه االأ

م������ن وراء دموعه واأحزان������ه اأن الرتاب الذي 

ينهال على جثمانه مل يواره فقط، واإمنا وارى 

معه ما كان يحمله من كنوز نادرة فريدة من 

بداعية  فكار االإ امل�شاريع العلمية الكبرية واالأ

الكثرية والعلوم املتنوعة الرثة وغري ذلك مما 

ال ي�ش������تطيع اأحد اأن يق������دره بثمن، وحينئذ 

يدرك اخل�ش������ارة اجل�ش������يمة والفاجعة املرة 

على حقيقته������ا، فيتاأمل ويحزن ويبكي ويندم، 

والت �شاعة مندم.

أت������ي النا�س م������ن كل حدب و�ش������وب  ويا

ليوؤبنوا هذا العلَم الفقي������د، فيتحدثون عنه 

وعن مناقبه ال�شامية واأعماله اجلليلة وكتبه 

آثاره احلميدة واإخال�شه وذكرياتهم  الكثرية وا

روا  معه. اإنه������م يحاولون مبا تق������دم اأن يكفِّ

أو اأخطاء اأمتهم وتق�ش������ريها  عن اأخطائهم ا

م التك������رمي الالئق، ومل  ن������ه مل يُكرَّ جتاه������ه. الأ

أثناء حياته الفائدة املرجوة من  يُ�ش������تَفد منه ا

أمثال������ه. وينف�سُّ النا�س عن هذا التاأبني بعد  ا

اأن يتفقوا على اإطالق ا�شم الفقيد على �شارع 

اأو مدر�ش������ة اأو قاعة حما�������رسات يف اإحدى 

أو تخ�ش������ي�س عدد، اأو �شفحات  اجلامعات، ا

من اإحدى املجالت للحديث عنه، اأو طباعة 

كتاب تذكاري عنه وعن اأعماله.

وال ي�ش������تطيع امل�شارك يف هذا التاأبني اأن 

أ�ش������ئلة كثرية حزين������ة باكية تطوف  يتجاهل ا

أ�ش������ه مرات وم������رات كاأ�رساب الطيور  حول را

ال�شوداء عند الغروب:

مة  � ما الفائدة احلقيقية التي جتنيها االأ

أمل يكن  أو يجنيها الفقيد م������ن هذا التاأبني؟ ا ا

مكان اأن يكون التكرمي اأف�ش������ل من هذه  باالإ

مة على  احل������ال واأكرث جدوى منها للعلم ولالأ

حد �شواء؟

� ما م�ش������ري م�ش������ودات كتب ه������ذا العامل 

أو�ش������ك عل������ى االنتهاء  الكب������ري الفقيد التي ا

منها؟ وما م�شري م�شاريعه العلمية التي و�شع 

�ش������باب  خمططاتها، ومل ي�ش������تطع اإجنازها الأ

أو اإدارية؟ أو مادية ا �شحية ا

� اأين حوا�ش������يه ومالحظاته القيمة التي 

أو كتبها  اختزنه������ا يف حا�ش������وبه اخلا�������س، ا

على بطاقاته الكث������رية اأو على هوام�س كتبه 

أو اقرتبت  أين اأفكاره التي ن�شجت ا النادرة؟ وا

م������ن الن�ش������ج، ولكن ثمة موان������ع حالت بينه 

أو اإخراجها اإىل النور، فواراها  وبني اإمتامها ا

ال�شياع، كما واراه الرتاب، من غري اأن يعرف 

أو �شيئاً ذا بال يف اأح�شن  اأحد عنها �شيئاً ما، ا

حوال؟ االأ
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وما ماآل مكتبته القيمة 

ع�������رسات  اأم�ش������ى  الت������ي 

ال�ش�نني، وه�و يقتطع ثمنها 

اأفراد  ق������وت  من قوت�������ه و 

أ�رست������ه، ويجم������ع فيها من  ا

أُّمات  ا واملغ������ارب  امل�ش������ارق 

الكتب من امل�شادر واملراجع 

واملطبوع������ة  املخطوط������ة 

طبع������ات ن������ادرة مل يعد لها 

وجود  يف كثري من املكتبات 

حتى  واخلا�ش������ة،  العام������ة 

ثميناً؟  وطني������اً  كنزاً  غدت 

حي������ان  اإنه������ا يف اأغل������ب االأ

جتار  وينتهبه������ا  تتال�ش������ى 

ثمان،  االأ باأرخ�������س  الكتب 

ثروة  ورائها  م������ن  ليجمعوا 

�ش������خمة بعد اأن تتبعرث يف 

مر الذي  مكتبات ع������دة، االأ

يفقدها كث������رياً من قيمتها، 

و�شتان ما بني قيمتها وهي 

جمتمعة، وقيمتها وهي متفرقة �ش������ذر مذر. 

حوال ت�شرتيها اإحدى املكتبات  ويف اأح�شن االأ

أو املوؤ�ش�ش������ات العلمي������ة  العام������ة ال�ش������خمة ا

الكربى يف اإحدى الدول الغنية خارج القطر، 

مر الذي يعد خ�شارة كربى لقطرنا العربي  االأ

نها غدت ثروة  ال�ش������وري وملواطنيه، وذلك الأ

أبداً. وطنية ال يجوز التفريط بها ا

� واأخرياً ال بد من اأن يت�شاءل املرء، وباأعلى 

أما  �شوته: كم خ�رست اأمتنا يف هذا املجال ؟ ا

اآن له������ا اأن تنتبه من تل������ك الغفوة، وتتالفى 

هذا التق�شري املروع، وتنقذ ما ميكن اإنقاذه 
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وان، واأن ت�شابق املوت، وت�شبقه  قبل فوات االأ

اإىل ه������وؤالء الباقني م������ن اأعالمنا، اأطال اهلل 

اأعماره������م، لتكرمه������م التك������رمي  احلقيقي، 

ولتفيد منهم الفائ������دة املرجوة، ولتوؤمن لهم 

أ�ش������مائهم  اخللود ال������ذي ال يتحقق باإطالق ا

على �شارع اأو مدر�شة اأو قاعة حما�رسات. 

ولكن كيف يكون هذا التكرمي احلقيقي؟. 

وكي������ف ت�ش������تطيع اأمتنا اأن تفي������د من هوؤالء 

عالم العظام؟ االأ

احلقيقة اأن ثمة اأكرث من �شبيل اإىل ذلك، 

ولع������ل من املفيد اأن نط������رح باإيجاز م�رسوعاً 

ل�شبيل من هذه ال�شبل اآملني اأن يكون مفيًدا، 

أو بعد  واأن يجد من يدر�شه ويتبناه كما هو، ا

تعديله، ثم يدفع به اإىل التنفيذ، وهو:

عالم  ������ن لكل عامل م������ن هوؤالء االأ � اأن تُوؤمَّ

منة امل�ش������تقرة الكرمي������ة املريحة  احلي������اة االآ

مادياً ومعنوياً.

أو باأكرث من  � اأن يح������اط الع������امل بباح������ث ا

أو من هم يف م�شتواهم  أ�ش������اتذة اجلامعات، ا ا

العلم������ي، واأن يتنا�ش������ب اخت�ش������ا�س كل من 

هوؤالء الباحثني م������ع اجلوانب املعرفية لدى 

هذا العامل.

� اأن يقود كل باح������ث ممن تقدم ذكرهم 

آنف������اً فريق عم������ل متكامل من امل�ش������اعدين  ا

العلميني. 

� اأن يجتمع هوؤالء الباحثون، قادة الفرق 

العلمي������ة  بالع������امل العلَم ال������ذي يعملون معه 

اجتماعات دورية، ليعطيهم امل�ش������اريع التي 

�شتنفذها فرق العمل التي يقودونها.

� اأن ينقل قادة الف������رق من الباحثني اإىل 

اأع�ش������اء فرقهم م������ن امل�ش������اعدين العلميني 

م�ش������اريع ذلك الع������امل وتوجيهات������ه وطلباته 

واإر�ش������اداته لينفذوها ب�ش������ورة مبا�رسة، واأن 

يكونوا على ات�شال وثيق م�شتمر بهم، ي�رسفون 

عل������ى كتاباتهم  واأعماله������م ويوجهونها، كما 

يكونون يف الوقت نف�ش������ه �ش������لة و�شل بينهم 

وبني ذلك الع������امل، يحيطونه علماً مبا نفذته 

فرق العمل، ويطلعونه عليها، ثم ينقلون اإليها 

أو اإ�شافة اأو حذفاً.   تقوميه لها تعدياًل ا

عمال واجلهود التي  � اأن تُعاَمل ه������ذه االأ

يقوم بها كل من الباحثني واأع�ش������اء فرقهم 

بح������اث والكتب  نف������ي الذكر معامل������ة االأ االآ

كادميي������ة، ليفي������دوا منها يف  وامل�ش������اريع االأ

ل  م�ش������ريتهم العلمية وترقياتهم، واأن تُ�َش������جَّ

أ�ش������ماوؤهم مقرتنة باإ�ش������هاماتهم على الكتب  ا

بح������اث وامل�ش������اريع مع ا�ش������م العامَل الذي  واالأ

يعاونون������ه، واأن تك������ون لهم مكاف������اآت مالية 

تتنا�شب وما بذلوه، وبذلك ال تُغمط حقوقهم 

العلمية وال املادية، وال يغطي �شياء ا�شم العامل 

مر الذي يعطي كل  أ�شماءهم، االأ العلَم الكبري ا

كادمييني وغريهم  ذي حق حقه، ويجع������ل االأ

ن  ال يبتعدون عن ه������ذا الواجب الوطني، الأ
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هذا العبء ال�شخم لن ي�شتطيع اأحد غريهم 

القيام به، ف�شاًل عن اأن هذا يحقق العدالة 

بني اجلمي������ع، الكبري من جه������ة، ويوؤمن لهم 

التدري������ب الالزم الذي ميه������د لهم طريقهم 

نحو القمة التي و�شل اإليها ذلك العامل العلَم 

وخالفته من جهة اأخرى.

 � اأن تُخ�ش�������س هيئة اإدارية متخ�ش�شة 

�رساف على تنفيذ هذا  ذات م�ش������توى راق لالإ

امل�رسوع مع ميزانية مالية تغطي تكلفته حتى 

نهايته.

مة، مب������ا تقدم، اأن  وهكذا ت�ش������تطيع االأ

حتقق مكا�شب حقيقية عدة، وعلى اأكرث من 

م�شتوى. ومن هذه املكا�شب:

ع������الم العظام تكرمياً  � تك������رمي هوؤالء االأ

حقيقياً معنوي������اً ومادياً يف حياتهم، وهذا ال 

يتناق�س مع تكرميهم بعد وفاتهم.

عالم ليزدادوا اإبداعاً،  � م�شاعدة هوؤالء االأ

وليعطوا كل ما لديهم عطاء غري جمذوذ، ال 

ت�شيع منه �ش������اردة وال واردة، قلّت اأو كرثت، 

ثوا م������ا لديهم من نظريات  وليط������وروا ويحدِّ

أ�ش������اليب، وذلك مبا ميلكه  آراء ومع������ارف وا وا

ه������وؤالء الباحثون املحدثون، قادة فرق العمل 

واأع�ش������اوؤها، من علوم ومعطيات حديثة، ال 

تتوافر لدى العامل الذي ي�ش������اعدونه ب�ش������بب 

عوامل العمر والن�شاأة والتكوين. 

مة اإفادة كاملة �ش������املة عملية  � اإفادة االأ

عالم ومن علومهم. ُمثلى من هوؤالء االأ

� تدريب اأع�شاء فرق العمل وقادتهم من 

خالل عملهم ه������ذا واإفادتهم اإفادة عظمى، 

أو متّكن بع�شهم من متابعة الطريق  متّكنهم، ا

خرة،  عالم اإىل الدار االآ بعد انتقال هوؤالء االأ

فيكونون خري خلف خلري �شلف.

وهكذا تتوا�ش������ل اأجيال اأمتنا، وتو�ش������ع 

اجل�ش������ور فوق ما ميكن اأن ين�ش������اأ بينها من 

خنادق وتنافر ب�ش������بب التطور ال�رسيع الذي 

ي�ش������هده الع�رس احلا�رس، ويفيد كل منها من 

جيال التي  جيال التي �ش������بقته،  وم������ن االأ االأ

أ كل منه������ا من حيث انتهى  حلق������ت به، ويبدا

اإليه اجليل ال�ش������ابق له، فال ت�شيع اجلهود، 

عمال من  وقات، وال تتك������رر االأ وال تُه������در االأ

غري جدوى، بل تبقى الراية مرفوعة، تتناقلها 

يدي البي�شاء جياًل بعد جيل. االأ

وبذلك ت�شتطيع اأمتنا اأن حتقق ما ت�شبو 

اإليه م������ن التقدم واالزده������ار، وتلحق بركب 

االأمم املتقدمة، وت�ش������تعيد م�ش������عل ال�شدارة 

احل�ش������ارية الت������ي كان������ت حتمله م������ن قبل، 

وا�ش������تمرت يف حمله قرون������اً طويالت كانت 

فيها ملء �شمع التاريخ وب�رسه والقدوة واملثل 

على جلميع �ش������عوب الق������ارات التي كانت  االأ

آ�شيا واأفريقيا واأوروبة. آنذاك: ا معروفة ا
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ما هي االرتكازات وال�رسوط التي اعتمدها الناقد العربي القدمي يف �رسح 

وحتليل الن�ش������و�س ال�شعرية انطالقاً من م�ش������لمة اأن ال�شعر ديوان العرب؟.. 

هذا ال�ش������وؤال اأحاول اأن اأجيب عليه معتمداً على م������ا قاله النقاد املتقدمون 

م�شتعيناً بروؤية املتاأخرين، وهي اإجماالً تدور حول الدربة واملو�شوعية والذوق 

ملام ببع�س العلوم العربية كالعرو�س والنحو والبالغة، على اأن هناك من  واالإ

ا�شطحب م�شطلح »الثقافة العامة« الف�شفا�س واأدخل حتته كثرياً من البنود، 

ومل اأرى هذا الراأي ل�رسورة اإفراد بع�س ما احتوته الثقافة العامة من جزئيات، 

م�صادر ثقافة الناقد العربي القدمي 

عريةصعريةصعرية صيف �رشح وحتليل الن�صو�ص ال�صيف �رشح وحتليل الن�صو�ص ال�

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب

❁ ❁

˜

❁

د. نــــــــزار  عونـــــــــــيد. نــــــــزار  عونـــــــــــي
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ونحن اإذا �ش������ربنا النقد العربي وجدناه نقداً 

تاأثري������اً يف بدايته وا�ش������تمر عل������ى ذلك فرتة 

طويلة، وهذا اأمر طبيعي، اإذ الدقة والتعليل 

حكام كانت تتطلب وعياً وثقافة، وكان  يف االأ

اأول من األف منظماً �ش������احب طبقات فحول 

ال�ش������عراء، ثم تلته موؤلفات كثرية فيما امتاز 

بينها »العمدة« البن ر�شيق، وقد امتاز بذائقه 

موؤلف������ه واإن غاب������ت عنه املنهجي������ة على اأن 

التكرار وتاأثر املتاأخر باملتقدم �شمة وا�شحة 

بينة يف القدمي واحلديث على ال�ش������واء، فهل 

يدخ������ل هذا يف )لوال اأن ال������كالم يعاد لنفذ( 

عند ابن ر�ش������يق؟ وهنا ن������رى من ال�رسوري 

اإيجاز ال�������رسوط الواجب توافرها يف الناقد 

العربي القدمي للقي������ام مبهمة �رسح وحتليل 

الن�شو�س ال�شعرية على اأكمل وجه:

املو�سوعية:

وهي �شمة �رسورية يف الناقد وغريه تبناها 

نقادنا املتقدمون، حيث يحكم مبا يقت�ش������يه 

املعي������ار العلمي وحده دون النظر العتبارات 

وىل جند �ش������عوبة  اأخرى، وبديهي للوهلة االأ

حكام  دب عامة وذلك ل�ش������يطرة االأ ه������ذا االأ

التاأثرية عليه، فالتنظري �ش������يء والواقع اأمر 

اآخر، وحتدي������داً يف نقدنا القدمي من خالل 

حكام العامة التاأثرية. وعلى هذا  �شيطرة االأ

فنح������ن جند �رسورة هذه ال�ش������فة عند كثري 

مدي يقول يف  من نقادنا املتقدمني، فهذا االآ

معر�������س حديث له: »ولن ينتف������ع بالنظر اإال 

من يح�شن اأن يتاأمل، ومن اإذا تاأمل علم ومن 

. وهذا القا�شي علي بن 
)1(

اإذا علم ات�ش������ف«

عبد العزيز اجلرجاين ويف معر�س اإن�شافه 

للمتنبي ودفاع������ه عنه والتزام املو�ش������وعية 

حي������ال اإبداعاته واإن تاأخر زمناً يقول: »وكما 

لي�س من �رسوط �ش������لة رحمك اأن حتيف لها 

على احلق، اأو متيل يف ن�رسها عن الق�شد، 

دب اأن  فكذل������ك لي�س م������ن حكم مراع������اة االأ

جله ع������ن االت�ش������اف اأو تخرج يف  تع������دل الأ

�رساف، بل تت�������رسف على حكم  باب������ه اإىل االإ

العدل كيف �رسفك، وتقف على ر�شمه كيف 

. فاالندفاع مع الهوى م�شتقر يف 
)2(

وقفك..«

مور  النف�س الب�رسية، اإن ثناء اأو قدحاً ويف االأ

دب منه������ا بال �ش������ك، ويظهر هذا  كاف������ة واالأ

وا�ش������حاً كما نبه اإليه اجلرجاين يف املواقف 

املمجدة واملواقف التالي������ة يف املتنبي، وبني 

هذا وذل������ك يتمنى اأن يرزق احليدة العلمية: 

دب يف اأبي الطيب  »وما زلت اأرى اأن اأهل االأ

املتنب������ي فئتني: م������ن مطن������ب يف تقريظه.. 

)3(
وعائب يروم اإزالته من رتبته«.

الدربة:

وتتك������ون وتتمي������ز بكرثة الق������راءة والعلم 

بال�ش������عر القدمي حتديداً، فهذا ابن اإ�ش������الم 
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عن������د حديثه عن ال�ش������عر امل�ش������نوع املفتعل 

حد اإذا اأجمع  وكيف يعرف؟ يقول: »ولي�س الأ

اأهل العلم والرواية ال�ش������حيحة على اإبطال 

�شيء منه اأن يقبل من �شحيفة وال يروى عن 

�شحفي«، »ولقد اختلف العلماء بعد يف بع�س 

�شياء، فاأما  ال�ش������عر، كما اختلف يف �شائر االأ

حد اأن يخرج عنه«.  ما اتفقوا عليه فلي�س الأ

فهو كما نرى وبرغم تاأثري اأ�شول الفقه عليه 

جم������اع وحماولة �ش������حبها اإىل  يف م�ش������األة االإ

مور  دب وال�ش������عر، نراه يوؤكد على هذه االأ االأ

املكونة للدربة على الرغم من �شعوبة قيا�شها 

و�شبطها كما هي يف علوم اأخرى، فهو يعود 

بعد ذلك ويقوي م�ش������األة الذوق على املعايري 

املن�ش������بطة عندما قال عن اللوؤلوؤ والياقوت 

باأنهم������ا ال يعرفان ب�ش������فة وال وزن، وعندما 

قارن بني جارتني مت�ش������ابهتني يف احل�شن اإال 

خرى باأ�ش������ياء ال ميكن  اأن اإحداهما تفوق االأ

حتديده������ا رغ������م ظهورها للع������ارف. وهذا 

ابن ر�ش������يق ال يقت�رس على رواية ال�ش������عر بل 

أن�شابهم، وقد  أيام العرب وا يربطهما مبعرفة ا

ربط تفوق بع�س ال�ش������عراء، برواية ال�ش������عر 

خبار مم������ا يجعله������ا قريبة من  ومعرف������ة االأ

الثقاف������ة العامة. وهذا القا�ش������ي اجلرجاين 

أنا اأقول –اأيدك  ياأتي بن�س اأكرث و�ش������وحاً: »ا

اهلل- اإن ال�شعر علم من علوم العرب ي�شرتك 

فيه الطبع والرواية والذكاء، ثم تكون الدربة 

أ�شبابه«. مادة له، وقوة لكل واحد من ا

الذوق:

ولعله مرادف للطبع واملوهبة، فمعروف 

اأن ل������كل اإن�ش������ان اإمكانات ينبغي اأن ي�ش������عى 

ل�ش������حذها وتنميتها وتطويرها، واأال ي�رسف 

مور ا�شتع�ش������ت عليه، فنحن نرى  همومه الأ

أنا�ش������اً ميه������رون باأم������ور غاي������ة يف الدقة ال  ا

أب�شط منها بكثري، والروايات  يعرفون اأموراً ا

يف حميطن������ا العربي وغريه ت������دل على ذلك، 

أدبية و�شوق  وعلى هذا فمن ال يح�س بذائقة ا

على ال�شعر وجيده فال يرهن نف�شه بل ي�شنع 

�ش������معي من العرو�س عندما  كما �ش������نع االأ

متثل: »اإذا مل ت�شتطع �شيئاً فدعه وجاوزه اإىل 

ما ت�شتطيع، وقد قال قائل خللف: اإذا �شمعت 

أبايل ما قلت فيه  أنا بال�ش������عر ا�شتح�شنه فما ا ا

أخ������ذت درهماً  أن������ت واأ�ش������حابك، قال: اإذا ا ا

فا�شتح�شنه، فقال ال�رساف: اإنه رديء! فهل 

. وقد قال ابن 
)4(

ينفعك ا�شتح�ش������انك اإياه؟«

ر�شيق: »والبيت من ال�شعر كالبيت من البنية، 

قراره الطبع و�ش������مكه الرواية ودعائمه العلم 

. وقد عدها 
)5(

وبابه الدربة و�ش������اكنه املعنى«

 .
)6(

اجلرجاين من مهيئات الدربة كما �ش������بق

أنه خلط بني  أيد ابن قتيب������ة هذا على ا وقد ا

)7(
الطبع واالرجتال.
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الوزن:

أب������و الفرج قدامة  قال ا

بن جعفر: »العلم بال�ش������عر 

أق�ش������اماً، فق�ش������م  ينق�ش������م ا

ين�ش������ب اإىل علم عرو�ش������ه 

ووزنه، وق�ش������م ين�ش������ب اإىل 

وق�ش������م  ومقاطعه،  قوافيه 

ين�شب اإىل علم غريب ولغته، 

وق�ش������م ين�ش������ب اإىل معانيه 

والق�ش������د به، وق�شم ين�شب 

اإىل علم جي������ده ورديئه، ومل 

اأج������د اأحداً و�ش������ع يف نقد 

وتخلي�س جيده من  ال�شعر 

الكالم  وكان  كتاب������اً،  رديئه 

عندي يف هذا الق�شم اأوىل 

ق�شام  بال�ش������عر من �شائر االأ

. فالنا�س كما 
)8(

املع������دودة«

ي������رى قدامة اهتم������وا بعلم 

الغري������ب والنح������و واأغرا�س املع������اين، وعنوا 

بال������وزن والقافية رغم ع������دم ال�رسورة اإليها 

ول حمتاج اإليه يف  بداعية، فاالأ يف العملية االإ

اأ�شل الكالم لل�شعر والنرث، والثاين واإن خ�س 

ال�ش������عر وحده فالطبع مغن عنه، فال�ش������عراء 

اجلاهل������ون ومن جاء بعدهم قبل تقنني هذا 

العل������م على يدي اخلليل نظم������وا عليها دون 

معرفة لهذه العمليات الريا�شية.

اأما جيد ال�شعر ورديئه فالنا�س ال يعرفون 

فيهم������ا �ش������يئاً، حتى قدامة ليقول الف�ش������ل 

فيهما، وقد عرف ال�شعر تعريفاً ا�شتهر فيما 

 .
)9(

بعد قول موزون مقف������ى يدل على معنى

فهل الوزن مقت�رس على م������ا قننه اخلليل؟! 

ه������ذا ما يبدو، ثم ما قيمة )يدل على معنى( 
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يف تعريفه؟! بعد هذا يجعل التعريف م�شلماً 

به وي�ش������عر باأننا ال ن�ش������تطيع متييز ال�ش������عر 

اجليد والرديء به������ذه القيود وحدها، فهي 

ت�ش������مل اأ�شنافاً خمتلفة، وهنا ال بد من قيود 

اأخرى حاول تو�ش������يحها ومل ي�شتطع، فانتقل 

اإىل عدم لوم ال�ش������اعر على التناق�س، وعدم 

حماكمت������ه باملعيار االأخالقي، ومن �ش������فات 

ال������وزن اأن يكون �ش������هل العرو�������س وقد اأورد 

قدام������ة اأمثل������ة علي������ه دون تو�ش������يح �رسيح 

بق�شده، فاأورد ن�ش������اً حل�شان واآخر لطرفة 

وثالثاً للمنخل الي�ش������كري واأخرياً لكعب ابن 

�رسف. فهذه الن�شو�س عنده رغم معانيها  االأ

ألفاظها  أنها ارتفعت بجم������ال ا الهابط������ة اإال ا

أ�شاليبها، وال�شعر كذلك ينبغي اأن تكون  ورقة ا

قوافيه عذبة احلرف �شل�ش������لة املخرج؟! فما 

هو ال�ش������ابط لهذه العذوبة وهذه ال�شاللة؟ 

أم������ا عيوب الوزن فمنها التخليع وهو عنده  وا

فراط يف الزحاف حتى تقارب االنك�شار،  االإ

�شود بن يعفر: كقول االأ

»اإنا ذممنا على ما خليت �سعد وعمرا 

من متيم

و�سب���ة امل�س���رتي العار وذل���ك بنا غري 

رحيم«.

بر�س يف ق�ش������يدته  وكق������ول عبيد بن االأ

أبيات������اً خرجت عن  البائي������ة التي تت�ش������من ا

العرو�س البتة:

»وامل���رء م���ا عا����س يف تكذي���ب ط���وال 

احلياة له تعذيب«.

بطاء وال�شناد يف  قواء واالإ والتجميع واالإ

عيوب القافية وما يهمنا هو �رسورة املعرفة 

بالعرو�س والوزن عند قدامة للناقد، اإذ ذلك 

�شا�شية، وهذه نقطة مهمة تنبه  من اأدواته االأ

اإليها النقاد املتقدمون من قبل قدامة، فهذا 

ابن اإ�ش������الم ينقل عن يون�������س قوله: »عيوب 

قواء،  أربعة: الزحاف، وال�شناد، واالإ ال�ش������عر ا

بطاء«. ثم يعرف ابن اإ�شالم الزحاف باأنه  واالإ

نق�س يف جزء ينكره ال�شمع وهو متفاوت يف 

القبح، فمنه ما قارب اال�شت�شاغة ومنه عك�س 

ذلك، وميثل للزحاف بقول الهذيل:

»لعل���ك اإم���ا اأم عم���رو تبدل���ت �سواك 

خليال �سامتي ت�سخريها«.

وق������ول الف������رزدق رغم جماله وات�ش������اقه 

وحالوته ملحق بذلك وهو قوله:

جاهلي���ة  يف  م���ر  الأ ه���ذا  كان  »ف���اإن 

علمت من املوىل القليل حالئبه

ديته  ولو كان هذا غري دين حممد لأ

اأو غ�س باملاء �ساربه«.

وينقل ابن اإ�شالم ا�شتح�شانه عن اخلليل 

فه������و كاللثغ يف اجلاري������ة. وهنا نعود للذوق، 

فهل الزحافات اجلائزة واملمنوعة م�شبوطة 

بقواع������د؟ اأم هي خا�ش������عة لل������ذوق ومكانة 
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قواء: اختلف اإعراب الكلمات  ال�ش������اعر؟ واالإ

خرية كقول جرير: االأ

»عري���ن م���ن عرينه لي����س منا برئت 

اإىل عرينه من عرين«.

بي متام  مدي يف معر�س نقده الأ ويذكر االأ

اأن كرث الزحاف������ات يف البيت الواحد قبيحة 

جداً، كالتزام������ه قب�س )فعولن( و)مفاعيلن( 

بحذف اخلام�س ال�شاكن يف قوله:

»واأن���ت مب����رص غايت���ي وقرابت���ي بها 

وبنو اأبيك فيها بنو اأبي«.

اأما ر�ش������يق فيقول: »الوزن اأعظم اأركان 

حد ال�شعر، وهو م�شتمل وجالب لها و�رسورة، 

اإال اأن تختل������ف القوايف فيكون ذلك عيباً يف 

التقفية ال يف الوزن، وقد ال يكون عيباً نحو 

املخم�شات وما �شاكلها«. وهو هنا يفرق بني 

ا�شطراب القافية وا�ش������طراب الوزن، على 

أنه يقرر اأن املطبوع من ال�ش������عراء ال يحتاج  ا

وزان اإذ يكفيه طبعه وذوقه، واإمنا  ملعرفة االأ

ي�شتفيد منه �شعيف الطبع، ويذكر ابن ر�شيق 

وزان اخلليل ابن اأحمد،  اأن اأول من األف يف االأ

ث������م األف النا�س بعده موؤلف������ات كثرية تباينت 

راء فيها، حتى و�ش������ل خمت�رس اجلوهري  االآ

أرباب ال�شناعة رغم خمالفته لبع�س  فتقبله ا

ما تبناه اخلليل، ولي�������س بني العلماء خالف 

أن������ه يراع������ي اللف������ظ دون اخل������ط، ومن  يف ا

الزحافات ما هو متقبل ح�ش������ن قليله ومنها 

ما هو م�شتكره.

ملام بعلوم العربية: االإ

ال�شعر القدمي ومعرفة اأغاليظ ال�شعراء 

وال�������رسورات التي ارتكبوه������ا، وبيان ما كان 

اأقل فح�شاً من غريه، فابن قتيبة مثاًل يتحدث 

عن الثقل احلا�شل من تقارب املخارج ويورد 

عراب،  اأمثلة لذلك، ويعقب عن العيب يف االإ

ويغتفر بع�س ال�رسورات ال�ش������عرية كت�شكني 

املتحرك يف قول لبيد:

»ت���راك اأمكن���ة اإذا مل اأر�سها اأو يعتلق 

بع�س النفو�س جمامها«.

والنحويون مثال اأجازوا الت�ش������كني لتوايل 

املتحركات تخفيف������اً، ومن ذلك ق�رس املدود 

دون مد املق�ش������ور، و�رسف املمنوع دون منع 

امل�������رسوف، وعلى ذلك فغري قول العبا�س مب 

مردا�س ال�شلمي:

»وم���ا كان ب���در ول حاب����س يفوق���ان 

مراد�س يف جممع«.

ومين������ع اب������ن قتيب������ة كث������رياً مم������ا جاز 

لل�ش������اعر القدمي مينعه على املحدثني وهذا 

، وهذا ابن اإ�ش������الم يتكلم عن اأول 
)10(

حتكم

�شود الدوؤيل،  أبو االأ أ�ش�������س العربية، وهو ا من ا

فعل ذلك حني ا�شطرب كالم العرب فو�شع 

باب الفاعل واملفعول به وامل�شاف، وحروف 
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الرفع والن�شب واجلر واجلزم، ولكن ما هي 

أم  حروف الرفع؟ هل ق�شد )كان( واأخواتها ا

ق�ش������د )لي�س( على خالف النحوي املعروف 

يف حرفيته������ا اأو فعليتها، وي������ورد اأمثلة على 

أ�ش������هم  جت������اوزات بع�������س ال�ش������عراء وعلى را

الفرزدق، فمن ذلك البيت امل�شهور:

»فل���و كان عب���د اهلل م���وىل هجوت���ه 

ولكن عبد اهلل موىل مواليا«

وكذلك:

ت�رصبن���ا  ال�س���ام  �سم���ال  »م�ستقبل���ن 

بحا�سب كنديف القطن منثور

عل���ى عمائمن���ا يلق���ى وارحلن���ا على 

زواحف تزجي حمهارير«.

. عل������ى اأن للنحو 
)11(

اإذ يج������ب رف������ع رير

وظيفة اأعمق غ������ري الوظيفة الظاهرة، وهي 

عجاز(،  ما تنبه اإليها اجلرجاين يف )دالئل االإ

اإذ يقول: »ويروينا ال ن�ش������تطيع اأن ن�شع اليد 

من معاين النحو ووجوهه على �ش������يء نزعم 

اأن من �ش������اأن هذا اأن يوجب املزية لكل كالم 

يكون فيه، بل ندعي املزية لكل ما ندعيها له 

من معاين النحو ووجوهه وفروقه يف مو�شع 

قل  دون مو�ش������ع، ويف كالم دون كالم، ويف االأ

أوا  لف فاإذا را كرث، ويف الواحد من االأ دون االأ

م������ر كذلك دخلتهم ال�ش������بهة وقالوا: كيف  االأ

أين يت�شور اأن  ي�ش������ري املعروف جمهوال؟ من ا

يكون لل�ش������يء يف كالم مزي������ة عليه يف كالم 

آخ������ر، بعد اأن تكون حقيقت������ه فيهما حقيقة  ا

)12(
واحدة؟«

وه������ذه هي نظرية )النظ������م( التي ترجع 

ف�ش������لية اإىل النظم ح�ش������ماً للخالف ويف  االأ

أو اللفظ قد  نظرية اللفظ واملعنى. فال�شيء ا

يح�ش������ن يف مكان قبيح ويقبح يف مكان اآخر. 

واجلرج������اين يدعو اإىل ك������رثة التاأمل والنظر 

يف دقائ������ق املع������اين، فنحن مث������اًل ننظر اإىل 

أبيات نح�شبها خالية من العيوب، وهي عند  ا

التاأمل خالف ذلك، كما ح�ش������ل له مع بيت 

للمتنبي:

»عجبًا ل���ه! حفظ العن���ان باأمنل ما 

�سياء من عادتها«. حفظها الأ

فاإذا كان املتنبي يهجو فيتحتم عليه عدم 

نه بذلك يثبت حفظاً ما،  اإ�ش������افة احلفظ، الأ

نه يل������زم اإثبات احلفظ  وه������ذا غري م������راد الأ

ونفيه يف �ش������خ�س واحد، وهذا ومثله اأمور 

ظاه������رة، غري اأن هناك م������ا هو خفي بل يف 

غاية اخلفاء كقول املتنبي:

»ول ت�سك اإىل خل���ق فت�ستمه �سكوى 

اجلريح اإىل الغربان والرخم«.

فيلزم عليه عنده اأن هناك �شكوى خا�شة 

�شح اأن يقول )�شكوى( دون  للجريح؟ وكان االأ

 .
)13(

اإ�ش������افته، وهذا غري وا�ش������ح التخطئة
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وقبل ذلك كان ابن ر�شيق يرى اأن اأكرث النا�س 

. وال�شعر 
)14(

على تف�شيل اللفظ على املعنى 

 
)15(

عندم������ا اأطرب النفو�س وح������رك الطباع

خب������ار ب������اب اآخر غري  والفل�ش������فة وج������ر االأ

ال�شعر، واإن وقع منها �شيء فينبغي اأن يكون 

.
)16(

بقدر

هذا ما قال������ه املتقدمون فما راأي نقادنا 

املتاأخرون؟ اإن نظرة عامة يف كتبنا املعا�رسة 

فكار معينة، كالتاأثرية  ترينا تكراراً مم������اًل الأ

أ مع الدكتور  يف بداية النق������د العربي، ولنبدا

اإح�ش������ان عبا�س اإذ هو �ش������احب جهد مميز، 

وطرح �شائق وتناول مثري، متيز من خالل ذلك 

 ،
)17(

كتابه عن غالبية ما طرح من درا�ش������ات

فهو بداية يرى اأن هناك نقداً تطبيقياً ميثله 

ثري،  مدي والقا�ش������ي واجلرجاين وابن االأ االآ

يقابله ن�ش������اط نظري ميثل������ه الفارابي وابن 

�ش������ينا وابن خلدون، والنق������د عنده جملة ال 

يقا�س بال�ش������حة وحدها، بل مبدى التكامل 

، وال������ذوق بداية يتبعه 
)18(

يف منهج �ش������احبه

التف�شري والتعليل والتحليل والتقومي، خطوات 

ال بد منها، والنهج هذا ع�ش������ري حتقيقه، اإذ 

)19(
ي�شطدم بال�شفهية الرتاثية.

بالرواية  الت�ش������اقه  رغ������م  �ش������معي  واالأ

أت������ي بعده ابن  يعد بداي������ة النقد القدمي، ويا

�ش������د �شلة بالنقد واملنهجية، وياأتي  اإ�شالم االأ

بعدهما اجلاحظ الذي يرى �رسورة الثقافة 

. على النق������د العربي ولد يف 
)20(

والرتجم������ة

الث������ورة العقلية العربي������ة املمتلئة باالعتزال، 

أ�ش������بح النقد وال�شعر ن�شاطني عقليني،  فقد ا

واأ�ش������بحت مهم������ة ال�ش������عر مهم������ة معرفية 

وىل على اأن العلوم امل�ش������تجدة  بالدرج������ة االأ

يف الع�رس العبا�ش������ي و�شعت امل�شقة بني اأدب 

)21(
العامة واأدب اخلا�شة.

مدي باال�شتبداد اإذ و�شع نف�شه  ويتهم االأ

 ،
)22(

رمزاً للناقد الذي ا�شتاقت اإليه الع�شور

ويف القرن الرابع حتديداً كان هناك تاأثريات 

أبو  وا�شحة ل�شخ�شيات ثالث هي )اأر�شطو، وا

. على اأن املتنبي و�ش������عية 
)23(

متام، واملتنبي(

خا�ش������ة اإذ كان ظهوره م�ش������در حرية كبرية 

للذوق والنقد معاً، فها هو �شاعر يجمع بني 

احلديث والقدمي، وقد �ش������دم املتنبي الذوق 

مرتني: مرة ب�شخ�ش������ية املتع������ايل املتعاظم، 

أته التي تركب  أته يف ال�ش������عر، جرا ومرة بجرا

املبالغة حت������ى مت�س العقيدة الدينية، وتنحل 

آراء فل�شفية غربية، وت�شتخف باأ�شول اللياقة  ا

والعرف يف خماطبة املمدوحني ورثاء الن�شاء، 

)24(
وتت�رسف باللغة ت�رسف املالك امل�شتبد.

ويف الرتاث العربي نقاد �ش������عراء كحماد 

وخلف وابن طبابا وابن ر�شيق، وهناك نقاد 

مدي  بيانيون فنيون كاجلاحظ والع�شكري واالآ
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ث������ري، وثمة  والقا�ش������ي واجلرج������اين وابن االأ

طبقة ثالثة وهم الفقهاء النقاد كاأبي عبيدة 

 ،
)25(

�ش������معي وابن قتيبة وثعل������ب واملربد واالأ

وعل������ى كل فهناك م������ن النق������اد العرب كان 

دقيقاً ففرق بني بع�س امل�شطلحات الدقيقة 

والتي تكاد، كما فعل ابن اإ�ش������الم وابن قتيبة 

مدي والقا�ش������ي يف التفريق بني البالغة  واالآ

والنق������د رغم التداخل فيهما، وطائفة اأخرى 

تداخل عندها العلمان، وذلك عند اجلاحظ 

 .
)26(

واب������ن املعت������ز وابن طباب������ا والروم������اين

وباجلملة فهناك موؤثرات يف احلركة النقدية 

كحركة التجديد الفك������ري يف القرن الثاين، 

وكذلك اخل�شومة التي ا�شتغلت بني ال�شعراء 

كم������ا كان ب������ني الفرزدق وجري������ر واالأخطل، 

أبي نوا�س، واأبي مت������ام والبحرتي،  وب�ش������ار وا

)27(
واملتنبي.

والثقاف������ة العام������ة �رسورة اتف������ق عليها 

القدم������اء واملحدث������ون اإال اأن املتاأخري������ن يف 

أ�شد  الدعوة اإىل تو�شيعها يف الناقد وتنوعها ا

دبية  حما�ش������اً، ومهما حاولنا ف������اإن امللكة االأ

تبقى ا�ش������عف من امللك������ة املعرفية، وهذا ما 

يجعلن������ا مذبذبني ب������ني ال�رسام������ة والذوق، 

حكام  فاملو�ش������وعية العلمية تتطل������ب دقة االأ

وياأتي الذوق م�شادماً لذلك باعتمادها على 

. على 
)28(

أ�شا�شياً العاطفة باعتبارها عن�رساً ا

اأن هن������اك من اأفراد ال������ذوق والدربة. ومزج 

 ،
)29(

بقية �شفات النقد حتت م�شمى الثقافة

وعل������ى هذا فم������ا املانع م������ن اإدراجها حتت 

م�شمى الثقافة الف�ش������فا�س؟ ويقدم تعريفاً 

للذوق يقت�شي الثقافة لزوماً )ا�شتكمال للنف�س 

يف فهم اأ�رسار الكالم، والب�ش������رية باملذاهب 

غرا�س التي من �شاأن الكالم ال�شعري اأن  واالأ

، وذلك نقاًل عن حازم 
)30(

ينحى ب������ه نحوها(

)31(
القرطاجي.

وتطرح الدكتورة �شهري القلماوي ت�شاوؤالت 

مهمة، منها مهم������ة الناقد وهل هي الدر�س 

حكام؟ وهل ترى اأن  أم اإ�شدار االأ والتحليل؟ ا

حكام اأوالً، وهذا  ن�شاأة النقد عامة عنيت باالأ

ن  حكم ي�شمل النقد العربي وغريه؟ وذلك الأ

التحليل والدر�س يتطلب������ان رقياً فكرياً بعد 

حكام الذوقية  ، واالأ
)32(

اال�ش������تجابة الذوقية

كان������ت مرتبطة بامل������ادة، اإذ املم������دوح الذي 

يغ������دق العطاء كان �ش������احب احلكم، وبذلك 

 ،
)33(

بعد اجلمهور العام عن العملية النقدية

ومن هن������ا يتبادر �ش������وؤال: هل الف�ش������ل بني 

أم اأن هناك نقاط  حكم العامة ف�ش������ل تام؟ ا

التق������اء؟ يظهر اأن الثقافة العامة لل�ش������عوب 

، وتط������رح عملية 
)34(

حتد ك������م هذه ال�ش������قة

 ،
)35(

ا�شطدام املو�شوعية النقدية مع الذوق

وما عملي������ة الذوق العام عنده������ا اإال الذوق 
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. ويجمل الدكتور �شامي 
)36(

اخلا�س مرتاكماً

منري عامر �ش������فات الناقد كما ا�شتمدها من 

)املوازن������ة( باأنها الرواي������ة والدراية والفطنة 

و�ش������حة الطب������ع واإدراك العي������ب اخلف������ي 

. وق������د حفل املتاأخرون 
)37(

واجلمال اخلفي

دب نقاًل عن القا�شي  بف�ش������ل الدين عن االأ

)38(
واجلرجاين يف الو�شاطة.
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القمر هو �شمري الع�شاق، به يق�شمون، وعليه يتواعدون، ويف نوره يلتقون، 

أني�س الغرباء وامل�ش������افرين واملر�ش������ى، يناجونه، وياأن�ش������ون به، ويرجون  وهو ا

اأن يهل عليهم مبا هو اأف�ش������ل مم������ا هم فيه، وهو ملهم ال�ش������عراء والفنانني 

واملبدعني.

املوقف العاطفي الرومنتيكي: 

وم������ن املمكن التمييز بني موقفني م������ن القمر، موقف عاطفي رومنتيكي، 

ميجد القمر، ويرى فيه البهاء واجلمال، ويف هذا املوقف ي�ش������قط ال�ش������اعر 

القمر  بني 

العاطفية واملو�ضوعية 

كاتب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁ ❁

˜

❁

ّحمد زياد حمّبكحمد زياد حمبككحمد زياد حمبكحمد زياد حمبحمد زياد حمّبكك د. �د. �أ
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عواطف������ه على القم������ر، وي�ش������في عليه من 

�شخ�شيته، وميثل هذا االجتاه ال�شاعر علي 

حممود طه )1902 � 1949( يف ق�ش������يدة له 

عنوانها »القمر العا�ش������ق«، وفيها يتوجه اإىل 

حبيبته بخطاب مطول ويرجوها وهي نائمة 

اإىل جوار النافذة اأن تغطي ج�ش������مها الب�س 

نه يغار عليها من القمر، ومي�ش������ي  الل������دن الأ

في�شرت�شل يف ت�ش������وير ذلك القمر هائماً يف 

أنه قمر  حبها م�ش������تاقاً اإىل و�ش������الها، ويوؤكد ا

ج�شور ال يرتدد يف اقتحامها، وتطول ال�شور 

ومتتد، وي�ش������في ال�ش������اعر عل������ى القمر كل 

أ�ش������واق الهيمان، وهو  م�ش������اعر العا�شق وكل ا

ي�ش������قط عليه يف احلقيقة م�شاعره نحو تلك 

:
)1(

الفاتنة، وفيها يقول

ف����ِة ب����ال���������رصرُّ ط����������اَف  م������ا  اإذا 

�����َن�����ى ���������س��������وُء ال�����ق�����م�����ر امل�����������سْ

احُل�����ْل�����م م�����ث�����َل  ع����ل����ي����ِك  ورفَّ 

امل������ع������َن������ى اإ����������������رصاق���������������ِة  اأو 

واأن���������������������������ِت ع��������ل��������ى ف��������را���������س

���ن���ى ن���ب���ق���ة ال���َو����سْ ���ه���ر َك���ال���زَّ ال���طرُّ

ف���������س����ّم����ي ج���������س����َم����ك ال�����ع�����اري

�����ن�����ا و���������س��������وين ذل����������ك احُل�����������سْ

اأغ����������������اُر ع�����ل�����ي�����ِك م�������ن ������س�����اٍب

ك����������������������اأنَّ ل���������������س�������وئ�������ه حل����ن����ا

ت����������������������������دقرُّ ل�����������������ه ق������������ل������������وُب

���ى غ���نَّ اإذا  اأ�������س������واق������ًا  احل���������ور 

رق��������ي��������ُق ال�����ل�����م�����������س ع����رب����ي����ٌد

ب��������ك��������لِّ م������ل������ي������ح������ٍة ُي������ْع������َن������ى

ال���������س����وُق دع��������اه  اإْن  ج����������ريٌء 

احل�����������س�����َن�����ا! ي�����ْق�����ت�����ِح�����م  اأن 

ال����غ����ي����م وراِء  م�������ن  ر  حت������������دَّ

وا�������س������ت������اأن������ى راآِك  ح���������ني 

رف�����ق يف  ر����������������������سَ  الأَ وم���������������سَّ 

�����ا ������قرُّ ري�����ا������س�����ه�����ا ال�����َغ�����نَّ ي�������������سُ

ع����ج����ب����ُت ل���������ُه، وم�������ا اأع�����ج�����ُب

ك������ي������َف ا�������س������ت������َل������َم ال�����رك�����ن�����ا؟

�����وك ؟ َر ال�����������سَّ ������وَّ وك�����ي�����َف َت�������������سَ

����ن����ا؟ ����َق ال����ُغ���������سْ وك������ي������َف ت���������س����لَّ

ع��������ل��������ى خ������������دي������������ِك خ������م������ُر

�����������ا �������س������ب������اب������ٍة اأف�������رغ�������ه�������ا َدنَّ

رح��������������ي��������������ٌق م��������������ن َج����������َن����������ى

ي��ْف��ن��ى اأو  ��ُب  ي��ن�����سُ ل  ال��ف��ت��ن��ِة 

���������س����م����اِن ِط����لَّ ن������ه������دي������ِك  ويف 

�������ا اف�������ت�������نَّ ���������ه���������م���������ا  َح���������لِّ يف 

امل������ع������ب������وِد ك�����ن�����زه�����م�����ا  اإىل 

ْدن�����������ا ب���������������اَت ي�������ع�������ال�������ُج ال�����������ررُّ
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�����َل َق�����بَّ اإْن  اأَغ����������������اُر  اأَغ������������������اُر  

������ى َث������نَّ اأو  ال�������ث�������غ�������َر  ه������������ذا 

ل������نٍي يف  ���������ْه���������َد  ال���������نَّ ول���������������فَّ 

������ْدن������ا و��������س�������مَّ اجل�������������س������َد ال������لَّ

ف��������������������اإنَّ ل���������������س�������وئ�������ِه ق�����ل�����ب�����ًا

َج�����ْف�����ن�����ا ل�������������س������ح������ره  واإنَّ 

ي���������س����ي����ُد امل��������وج��������َة ال������ع������ذرا

! َوْه�������ن�������ا  اأغ���������واره���������ا  م������ن  َء 

���������ا وك�����������������م م�������������ن ل���������ي���������ل���������ٍة ملَّ

دع�����������اُه ال�����������س�����وُق وا�����س����ت����دن����ى

��������اُر ب������ني ي����دي����ِك ج����ث����ا اجل��������بَّ

ط������ف������اًل ي���������س����ت����ك����ى ال����َغ����ْب����ن����ا

 

ث�����غ�����رًا َي�������َن�������ل  ف�����ل�����م  اأراَد، 

ح�����س��ن��ا ����ْب  ُي���������سِ ف���ل���م   ، وراَم 

َح����������َوْت����������ِك ذراع���������������ُه ر�����س����م����ًا

�������ا ! واأن�������������������ِت ح�������وي�������ت�������ِه ف�������نَّ

ع�������س���ي���ِت ه���������واُه ف���ا����س���ت�������رصى

ن ب�������������������س���������دِره ِج�������ّن�������ا ك��������������������اأَ

ع����ن����اِء م�������س���ى ب����ال����ن����ظ����رِة ال����رَّ

����ه����ل واحَل�������ْزن�������ا ي�����ط�����وي ال���������سَّ

ي�������ث�������رُي ال�������ل�������ي�������َل اأح����������ق����������ادًا

���غ���ن���ا و���������س��������دَر �����س����ح����اب����ه ����سِ

��������ارًا وع����������������اَد ال������ط������ف������ُل ج��������بَّ

ي������ه������زرُّ ����������رصاع���������ُه ال������ك������ْون������ا!

ي ال�����������رصف�����َة احل����م����را َف���������������ُردِّ

����س���ن���ى لأ امل������خ������َدِع  ا دوَن   َء  

و������س�����وين احل���������س����َن م�����ن ث�����ورة

ه�����������ذا ال������ع������ا�������س������ق امُل���������س����ن����ى

ال����ن����ا�����سُ ي�����ظ�����نَّ  اأْن  خم�����اف�����َة 

�������ا ال�������ظ�������نَّ خم������������دع������������ِك  يف 

ف������ك������م اأق��������ل��������ق��������ِت م���������ن ل���ي���ل

�������ا! وك�����������م م��������ن َق����������َم����������ٍر ُج�������نَّ

والق�ش������يدة تتاألف م������ن ثمانية مقاطع، 

أبيات، فهي تقع  أربعة ا ويتاألف كل مقطع من ا

يف اثن������ني وثالثني بيتاً، منظومة على جمزوء 

الهزج، وتفعيالته: »مفاعلنت«، ومن جوازاتها 

اأن ت�شبح: »مفاعيلن«، وهو بحر ر�شيق جداً، 

ي�ش������لح للغناء، والق�ش������يدة موحدة القافية، 

وحرف الروي فيها هو النون املطلقة بالفتح، 

مما �شاعد على اإطالق العاطفة واخليال.

يق������اع وا�ش������حاً يف كثري من  ويتجل������ى االإ

الرتاكيب املتميزة، ومنها على �ش������بيل املثال 

طول النف�س يف اجلملة الطويلة املمتدة، كما 

ول  أ البيت االأ ول، حيث يب������دا يف املقط������ع االأ

بال�������رسط اإذا وال ياأتي اجلواب اإال يف البيت 

الراب������ع، وهو ما مينح املقطع وحدة، وي�ش������د 
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بع�س،  اإىل  بع�شها  بيات  االأ

والطول.  باالمتداد  ويوحي 

يقاع توازن ال�شطرين  ومن االإ

وت�شبههما يف البناء، كما يف 

البيت التايل:

وك����ي����ف ت�������س���ور ال�������س���وك

وك����ي����ف ت�������س���ل���ق ال��غ�����س��ن��ا

يتكرر  اال�شتفهام  فا�شم 

يف بداية كل من ال�شطرين، 

وتك������رر بالت������وازن فيهم������ا 

أي�ش������اً فع������الن عل������ى وزن  ا

فيهما حرف  يتكرر  واحد، 

التاء وحرف ال�شني ويتكرر 

وهما:  الت�ش������ديد،  فيهم������ا 

مثل  ومن  ت�ش������لّق،  ت�ش������ّور، 

أي�شاً، قوله يف  هذا التوازن ا

بيتني متتاليني:

ل���ني يف  ال�����ن�����ه�����د  ول����������ف 

و���������س��������م اجل�������������س������د ال�����ل�����دن�����ا

ف������������������اإن ل���������������س�������وئ�������ه ق�����ل�����ب�����ًا

حل�����ن�����ا ل�����������������س��������ح��������ره  واإن 

فبناء اجلملة واحد يف كل من ال�شطرين 

ول، مب������ا يف اجلمل������ة من فعل  يف البي������ت االأ

م�شعف العني: »لف« »�شم«، ومبا يف الكلمتني 

التاليتني من جتان�س �شوتي ومعنوي، وهما: 

أي�ش������اً يف  النهد، اجل�س، وبناء اجلملة واحد ا

كل من ال�ش������طرين يف البيت الثاين، فاجلملة 

فيهم������ا ا�ش������مية، موؤكدة باإن، وخربها �ش������به 

جمل������ة مقدم، وا�ش������مها نك������رة موؤخر، وثمة 

توازن �شوتي يف :»ل�شوئه« و»ل�شحره«، وثمة 

أي�ش������اً يف اال�شم النكرة:»قلباً«  توازن �شوتي ا
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و»حلن������ا«، فكل م������ن ال�ش������طرين يف كل بيت 

من البيتني متناظ������ران تناظراً اإيقاعياً بوزن 

الكلمة وبناء الفعل وتركيب اجلملة ا�ش������مية 

أو فعلية.  ا

وي�ش������به ذلك الت������وازن والتناظر يف بناء 

اجلملة بني ال�شطرين، قوله:

ث������غ������رًا ي������ن������ل  ف������ل������م  اأراد، 

ح�����س��ن��ا   ي���������س����ب  ف����ل����م  ورام، 

مثلة  اإن التناظ������ر بني ال�ش������طرين يف االأ

ال�ش������ابقة، القائم عل������ى الت�ش������ابه والتوازن 

والتك������رار، يف بناء اجلمل������ة واملفردات ويف 

املعاين، مينح املتلقي متعة ال�شماع، وال�شعور 

ح�شا�س بالتكامل، وهو  بالراحة والر�شا، واالإ

ي�شبه التناظر بني العينني يف الوجه، وهو ما 

ي�شنع االن�شجام، ويحقق اجلمال. 

والق�ش������يدة تتحدث عن �شوق القمر اإىل 

أة وو�ش������الها بقدر غ������ري قليل من  لق������اء املرا

أة اجل�ش������م العاري،  أة، فهو يذكر يف املرا اجلرا

والنهدي������ن وكنزهما املعب������ود والردن والثغر 

واجل�ش������د اللدن واحل�شن، ويذكر يف القمر 

مغامراته وهيامه، فهو م�ش������نى و�شاٍب رقيق 

اللم�س عربيد جريء يقتحم احل�ش������ن، وقد 

ا�شتلم الركن وت�شور ال�شوك وت�شلق الغ�شن، 

لفاظ اإيح������اءات تتعلق مبا�رسة  ويف ه������ذه االأ

باجل�شد والو�شال، بل ي�رسح باأن القمر  قادر 

على اأن يقبل الثغر وي�ش������يد املوجة العذراء، 

ولكن ذلك القمر قد حرم منها، فقد ع�شت 

هواه، ولذلك م�ش������ى مغا�شباً يطوي ال�شهل 

واحلزن ويثري الليل وغدا كالطفل.

أ�شواقاً ويعرب عن رغبات  فال�شاعر يذكر ا

أة  للقمر ج�ش������دية وح�ش������ية، ال تخلو من جرا

أم������اين ورغبات مل  واقتح������ام، ولكنه������ا كلها ا

تتحقق، ويخل�س ال�شاعر يف ختام الق�شيدة 

اإىل حتذير تلك الفاتنة من مثل ذلك القمر، 

فاأمثاله كثري، وه������و يغار عليها، وال يريد اأن 

يظ������ن النا�س بها الظنون، ويريد اأن ي�ش������ون 

�ش������نى، فال�ش������اعر يع������رب عن حب  املخدع االأ

حمروم، ال يخلو من �شهوات ورغبات، قوامها 

اخلي������ال، ال تتحقق يف الواقع، ولذلك يجعل 

ذلك اجلمال الفاتن مقد�ش������اً م�شوناً حممياً 

من الدن�س، فالق�ش������يدة تن�ش������ح بالرغبات 

اجل�ش������دية اجلاحمة، وهي رغبات مقموعة 

نها مل تتحقق فهو يريد لهذا  غري متحققة، والأ

اجلمال اأن يظل نقياً.

وعلى الرغم م������ن اأن تلك الرغبات كلها 

مل تتحق������ق وكان������ت جم������رد رغب������ات فقد مت 

التعبري عنها جميعاً ب�ش������يغة الفعل املا�شي، 

وكاأنها قد حتققت يف الواقع، مما يدل على 

رغب������ة جاحمة يف نف�س ال�ش������اعر لتحقيقها، 

أ�ش������قطها على القم������ر، وجعلها تتحقق  وقد ا
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بالكلمة، فاأ�ش������بع رغباته عن طريق الفن، ثم 

م�ش������ى يف اخلتام يعرب عن رغبته يف �ش������ون 

أقم������ار كثرية جتن بها،  ذل������ك اجلمال، فثمة ا

أو ال�شاعر  ومنها من غري �شك قمر ال�شاعر، ا

نه مل ينل ذل������ك اجلمال يريد اأن  القم������ر، فالأ

أ�ش������رياً له، واأن  يحجب������ه عن غريه، واأن يظل ا

يظل نقياً م�شوناً.

وق������د جاء عن������وان الق�ش������يدة موؤلفاً من 

كلمتني: »القمر العا�ش������ق«، وقد يدل العنوان 

عل������ى القمر احلقيقي املعه������ود، ولكن قراءة 

الق�ش������يدة تك�شف خالف ذلك، اإذ تدل على 

اأن القمر العا�ش������ق لي�س �شوى ال�شاعر نف�شه، 

ولذلك فالعنوان �ش������عري ال يخلو من اإيحاء، 

ويت�ش������من م�شكوتاً عنه، وكاأن العنوان يقول: 

أنا،  أو القمر العا�ش������ق ا أن������ا القمر العا�ش������ق، ا ا

ولذل������ك جاء موجزاً، وهو وا�ش������ح وال يخلو 

من مبا�رسة، وعالقته بالق�ش������يدة وا�ش������حة 

ومبا�رسة، ولعل الذي يوؤكد اأن املق�شود بالقمر 

هو ال�شاعر نف�شه اإ�شارته يف ختام الق�شيدة 

اإىل اأقمار كثرية تتع�شق ذلك اجل�شد الفاتن، 

وقد جاء مفرداً نكرة يف قوله:

ف������ك������م اأق�������ل�������ق�������ت م���������ن ل���ي���ل            

وك�����������������م م�������������ن ق���������م���������ر ج�����ن�����ا

وق������دم ال�ش������اعر للق�ش������يدة ب�ش������طرين 

نرثي������ني، ق������ال فيهم������ا: »اإىل ذات الغالل������ة 

الرقيقة النائمة حت������ت نافذتها املفتوحة يف 

ليايل ال�ش������يف املقمرة«، ويعرب هذا التقدمي 

عن رغبة ال�ش������اعر يف اإقن������اع املتلقي بوجود 

تلك احل�ش������ناء، فهي ملهم������ة، واإليها يهدي 

الق�شيدة، واملوقف واقعي، والق�شيدة بغنى 

عن هذا التقدمي، وهو ال ي�ش������يف �شيئاً اإىل 

قيمته������ا الفنية، وال يدل على حب وال هيام، 

بل يدل على جمرد لفتة اإعجاب عابر، ومثل 

هذا التقدمي �ش������ائع لدى معظم �شعراء تلك 

املرحلة وال �شيما ال�شعراء الرومنتيكيني.   

اإن ال�ش������اعر يتحد مع القمر ثم ينف�شل 

عنه، وهو يتحد معه ليعرب عن �شوقه وليبوح 

ب������ل ليحققها  برغباته املكبوت������ة وليطلقها، 

بالفعل املا�ش������ي والكلمة ال�شعرية اجلميلة، 

ثم ينف�شل عن القمر لي�شون ذلك اجلمال، 

أي�شاً  وهذا ال�شون للجمال هو نوع من البوح ا

باحلرم������ان، ونوع من التربير لهذا احلرمان، 

فهو ال يريد اأن ي�شميه حرماناً، واإمنا ي�شميه 

ألفاظ كثرية  �ش������وناً، وعلى الرغم من ورود ا

تدل على الع�شق والهيام واجلنون واالفتتان 

فاإن ذلك الع�ش������ق ال يتجاوز اجل�شد الفاتن، 

والق�شيدة تقوم على احل�س وحده.

أل������ق يف الق�ش������يدة �ش������ور جدي������دة  وتتا

مده�شة، يقوم اأكرثها على ترا�شل احلوا�س، 

ومن اجلديد فيها: »اإ�رساق������ة املعنى«، »كاأن 
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ل�ش������وئه حلناً«، »يف نهديك طل�ش������مان«، »اإن 

ل�ش������وئه قلباً«، »واإن ل�ش������حره جفن������ا«، »كاأن 

ب�شدره جناً«. 

وتظهر يف الق�ش������يدة �شفات كثرية، منها 

يح������اء، من مثل:  ما ه������و مده�س، بعي������د االإ

»القمر امل�شنى«، »الزنبقة الو�شنى«،»كنزهما 

املعبود«، »املوجة العذراء«، »النظرة الرعناء«، 

�ش������نى«، ومن  »ال�رسفة احلمراء«، »املخدع االأ

ال�ش������فات ما هو عادي، من مثل: »ريا�ش������ها 

الغّنا«،»اجل�شد اللدنا«. 

لقد قدمت ق�شيدة »القمر العا�شق« مثاالً 

للموق������ف الرومنتيكي من القمر، وقد حتقق 

يف هذا املثال التوافق بني ال�شكل وامل�شمون، 

واالن�شجام بني املبنى واملعنى. 

املوقف املو�سوعي: 

وثمة موقف اآخر خمتلف كلياً، وفيه ينظر 

ال�شاعر اإىل القمر نظرة مو�شوعية، فيتعامل 

معه كما ي�شاء، تعاماًل جديداً، ويحمله معاين 

أف������كاراً وروؤى غ������ري متوقع������ة، وميثل هذا  وا

املوقف ال�شاعر حممد الفيتوري، يف ق�شيدة 

ل������ه عنوانها:»القم������ر واحلديقة« )اخلرطوم 

1968/5/14(، ف������ال ي������رى يف القمر منبعاً 

للبهاء واجلمال، واإمنا يراه يرك�س خمتبئاً يف 

الظالم، يحاول ت�شلق �شور حديقة، والدخول 

اإليه������ا وهي ت�ش������تعد للنوم، معتداً مبا�ش������يه 

�شطورية،  امللكي وحبه لل�ش������هر، وبطوالته االأ

وكاأنه ن�ش������ف اإله، ولكن احلديقة حتدق فيه 

بعينيها البا�رستني فتك�شف عريه، وت�شيح به 

تف�شحه، في�شقط ميتاً دون �شورها، ويتحول 

  :
)2(

اإىل حجر، وفيما يلي ن�س الق�شيدة

كان قلب القمر يرك�س 

خمتبئًا يف الظالم 

واحلديقة اأرخت �ستائرها كي تنام

وتدىل القمر 

ذلك العا�سق امللكي حمب ال�سهر

وم�سى يت�سلق �سور احلديقه

كان ن�سف اإله ون�سف ب�رص

كان كل العذاب وكل القدر

واأطلت عليه عيون احلديقه

عاريًا داهمته عيون احلديقه

� ياقمر 

عاريًا يا قمر

اأعمق احلزن حزن احلقيقه 

❁    ❁    ❁

وا�ستحال القمر

حجرًا ميتًا حتت �سور احلديقه

اإن احلديق������ة خمل�ش������ة لذاته������ا، نقية ال 

تزوي������ر فيه������ا، وال انتحال �شخ�ش������ية، كانت 

ق������د اأرخت �ش������تائرها تريد اأن تن������ام، ولكن 

القم������ر كان يرك�س خمتبئاً يف الظالم، وكاأنه 
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اأتى بفعل �ش������نيع، فهو يهرب منه، ثم ت�ش������لق 

آتى اإليها من نافذة والمن باب،  �شورها، وما ا

أتى اإليها بجماله الطبيعي وبهائه، اإمنا  وما ا

أتى اإليها معتداً بع�شقه امللكي القدمي وحبه  ا

أوانه،  لل�ش������هر، ويف �شكل بطويل خارق، فات ا

ولكن عيون احلديقة الربيئة ال�شادقة ك�شفته 

أته على حقيقته، واحلقيقة دائماً  وعرفته ورا

مفجع������ة، لذلك �ش������قط دون �ش������ورها ميتاً، 

و�رسعان ما حتول اإىل حجر.

القم������ر واحلديق������ة  ب������ني  العالق������ة  اإن 

نه������ا عالقة يف وقت  عالق������ة غري طبيعية، الأ

نها عالقة باأ�شلوب غري طبيعي  منا�ش������ب، والأ

أوانه ومل يعد �ش������احلاً له������ذا الزمان،  ف������ات ا

نها م������ن طرف القمر وح������ده، وهو قوي  والأ

ح������زان، ال يحمل احلب  قدار واالأ يحم������ل االأ

أ�شارت  �ش������واق، واحلديقة ما دعته، وال ا واالأ

اإلي������ه، واحلديقة على طبيعتها، وقوة نظرها 

أت������ه عارياً وعرفته على حقيقته،  وعمقها، را

لذلك حتول اإىل حجر ومات حتت ال�شور ومل 

يدخل احلديقة.

والقمر كوك������ب يف ال�ش������ماء، واحلديقة 

ر�������س، فمو�ش������ع القمر هو  قطع������ة م������ن االأ

ر�س، وهو  ال�ش������ماء، ومو�شع احلديقة هو االأ

ف������وق وهي حت������ت، وكل منهم������ا خمتلف عن 

خ������ر، واحلديقة حافظت عل������ى طبيعتها  االآ

وهويتها، واأخل�ش������ت لكونه������ا حديقة، وهي 

ذات ب�ش������رية نافذة وب�رس ح������اد، اإذ حدقت 

يف القمر، فك�ش������فته، ودل������ت احلديقة على 

أنوثتها اللطيف������ة الناعمة، ودلت  براءته������ا، وا

أتها، ومل تكن قا�ش������ية وال  على �رساحتها وجرا

فجة، وال متنكرة وال مت�شنعة. 

يف ح������ني تخل������ى القم������ر ع������ن حقيقته 

وطبيعته، وع������ن مكانه، فق������د »كان يرك�س 

أن������ه ارتكب ذنباً، اأو  خمتبئ������اً يف الظالم«، وكا

اأتى ب�شيء غري طبيعي، »وم�شى يت�شلق �شور 

احلديقة«، »وكان ن�ش������ف اإله ون�شف ب�رس«، 

فهو قوي مغرور، وهو بطل ال ينتمي اإىل هذا 

�شاطري، وقد  الزمان، اإمنا ينتمي اإىل ع�رس االأ

أوانه، فهو مزي������ف للبطولة، فالقمر  انته������ى ا

يري������د اأن يبغي على احلديقة، واأن ي�ش������يطر 

عليه������ا، ومل يهم�������س لها بكلم������ة، ومل يبح لها، 

ولكن احلديقة ك�شفته. 

وق������د اأحل������ت الق�ش������يدة على ت�ش������وير 

القمر مبا قد كان عليه، فهي ت�ش������ور حالته 

يف الزمن املا�ش������ي البعيد، اإذ ت�ش������تعمل كان 

للداللة على املا�شي البعيد، وهي ت�شتخدمها 

�شلية املميزة له فيما م�شى،  اإزاء �شفاته االأ

»كان ن�شف اإله ون�شف ب�رس، كان كل العذاب 

وكل القدر«. 

فالعالقة غري متوازن������ة وال متكافئة بني 
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القمر واحلديق������ة، والقمر مذكر، واحلديقة 

أة وتدين  موؤنث، فهل تنت�رس الق�ش������يدة للمرا

عدواني������ة الرج������ل؟ هل تعرب الق�ش������يدة عن 

أة يف الق������رن الع�رسين ورف�ش������ها  وع������ي املرا

خداع الرجل و�شيطرته؟ هل تدين الق�شيدة 

التزييف الباطل؟ هل ترمز الق�شيدة بالقمر 

للما�ش������ي والتقالي������د والقي������م واملعاين التي 

�شطورية،  جتاوزها الزمن؟ مثل البطوالت االأ

التي مل تعد تنا�ش������ب الوق������ت احلا�رس؟ وهل 

ترم������ز الق�ش������يدة باحلديق������ة للواقع احلي 

املعي�س الذي مل تعد تنا�شبه املفاهيم واملعاين 

القدمية التي يحملها القمر؟ هل الق�ش������يدة 

بي�س واحلديقة  وروبي االأ رمز للم�شتعمر االأ

رمز للوطن ؟ هل القمر رمز لنوع من اأنظمة 

أراد اأن يت�ش������لل اإىل الوطن وي�ش������يطر  احلكم ا

عليه، ولكن الوطن ك�شفه ف�شقط؟ هل القمر 

رمز ل�شقوط نوع من احلاكم املطلق امل�شتبد 

»كان ن�شف اإله ون�شف ب�رس، كان كل احلزن 

أراد اأن ي�ش������يطر ولكنه �شقط؟  وكل القدر« وا

ه������ل انته������اء بطولة القمر  وانتهاء  ع�ش������قه 

امللكي وانتهاء حبه لل�ش������هر  و�ش������قوطه عند 

�شور احلديقة حجراً ميتاً وانك�شاف حقيقته 

احلزينة اإ�ش������ارة اإىل الك�ش������ف العلمي للقمر 

ومعرفة كونه جمرد كوكب منطفئ لي�س فيه 

غري ال�شخور واحلجارة امليتة؟ 

اإن قراءة الق�شيدة قراءة �شعرية ترف�س 

نها حتولها  خرية للق�ش������يدة، الأ التاأويالت االأ

اإىل جمرد عالمة، وت�ش������قط عنها �شعريتها، 

جم������ل للق�ش������يدة اأن تبقى غام�ش������ة يف  واالأ

أو  اإيحاءاته������ا، واأال تتحول اإىل مفهوم عقلي، ا

معن������ى منطقي، اأو رمز ذهني جمرد، حمدود 

بزمان اأو مكان اأو عقلية، اإن ال�ش������عر اإ�شارة، 

�ش������ارة حتم������ل اإيح������اءات، ولي�س عالمة  واالإ

حتمل داللة منتهية. 

جمل اأن تبقى الق�ش������يدة  ولعله م������ن االأ

تعب������رياً عن حال������ة ما، عن عالق������ة ما، بني 

القمر واحلديقة، بني موؤنث ومذكر، وعندئذ 

ينفعل بها املتلق������ي ويتعامل معها وفق هواه، 

ويتلقاها كما ي�ش������اء، وب�ش������يء من الغمو�س، 

وتبق������ى الق�ش������يدة كاحللم، فيها غمو�ش������ه 

و�شحره وجماله، وهو ع�شي على التاأويل. 

أ�شبه  والق�شيدة مبنية بناء �رسدياً، وهي ا

أ  ما تكون بالق�ش������ة الق�شرية جداً، فهي تبدا

�شلوب احلكاية وال�رسد،  بفعل كان، املر�شح الأ

أ بت�شوير القمر وهو يرك�س يف الظالم  وتبدا

واحلديقة ت�ش������تعد للنوم، وهي بذلك حتدد 

الزمان واملكان وت�ش������ور حال������ة القمر القلق 

الراك�������س واحلديقة الهادئة امل�ش������تقرة، ثم 

أبرز  ت�ش������ور القمر وهو يت�شلق ال�شور وتقدم ا

�شفاته امللكية ال�شلطوية البطولية القدمية، 
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ويتطور املوقف ب�رسعة اإذ تك�ش������فه احلديقة 

بعينيه������ا الب�ش������ريتني، فتدهم������ه، وتعري������ه 

وت�������رسخ به، وتنتهي الق�ش������ة مب������وت القمر 

أنه مل ي�شتطع  حتت �شور احلديقة، مما يوؤكد ا

اقتحامها، وقد �ش������قط دون �شورها، فظلت 

بذل������ك حمافظة عل������ى ذاته������ا وكيانها، وقد 

مات القمر، اأي مل تعد له ثمة فر�ش������ة ليعيد 

املحاولة، وقد حتول اإىل حجر، فاحلجر هنا 

�شيبقى �شاهداً على موته واإخفاقه، و�شاهداً 

على انت�شار احلديقة، بنظرة منها وكلمة. 

وال�ش������اعر يتخذ موقع ال������راوي املحايد 

املراقب للحدث وال�ش������اهد عليه من غري اأن 

يتدخل يف �ش������يء، وال يعلق على احلدث، وال 

أيه، وال يقول �ش������يئاً ، اإمنا ي�شف ما  يبدي را

يرى، وينقل احلوار، وهو ما مينح الق�شيدة 

بعدها الدرامي واملو�ش������وعي، ويبعدها عن 

الغنائية. 

والق�ش������يدة مكثفة ج������داً، وموجزة، وال 

ح�ش������و فيها وال تطويل، وال غن������اء فيها وال 

متجي������د، ولغتها لغ������ة ق�س، وال�ش������ور فيها 

�ش������ور عادّية، تقوم على ت�شخي�س القمر يف 

هيئة رجل عا�ش������ق ملكي حمب لل�شهر وبطل 

أة  اأ�شطوري، وت�شخي�س احلديقة يف هيئة امرا

ب�شيطة عادية حادة الب�رس �رسيحة يف القول 

جريئة وال تخاف الرجل وال ت�شت�شلم له. 

اإن احلديقة ببا�رستها وعينيها الثاقبتني 

ت�شبه »زرقاء اليمامة«، وبقولها احلاد اجلريء 

ت�ش������به »جهينة« التي بقولها قطعت قول كل 

أ�ش������قطت  خطي������ب، فبتحديق م������ن عينيها ا

�ش������طوري، وبكلمة منها  القناع عن القمر االأ

أدانته و�شقط ميتاً وحتول اإىل حجر،  ك�شفته وا

أي�ش������اً »ميدوزا« حت������ول كل من تقع  وكاأنها ا

عليه عيناها اإىل حجر، واإذا كانت »ميدوزا« 

أة هنا لي�شت كذلك.  �رسيرة فاملرا

والعنوان وا�شح يف حد ذاته، فهو يتاألف 

من كلمتني، هم������ا: »القمر« »احلديقة«، وكل 

من الكلمتني تدالن داللة وا�شحة على مدلول 

كل منهما من غ������ري لب�س، فالقمر هو القمر 

املعهود، واحلديقة ه������ي احلديقة املعروفة، 

أو الغمو�س، ومت  ولي�س ثمة ما يث������ري اللب�س ا

تق������دمي القم������ر لقوته وحترك������ه، ومت تاأخري 

احلديقة ل�ش������عفها وثباته������ا، وكل ما تن�رسه 

يحاء  م������ن الكلمتان من اإيح������اء ال يتجاوز االإ

نوث������ة يف احلديقة،  بالذك������ورة يف القمر واالأ

وال������ذي يجمع بني القم������ر واحلديقة حرف 

�شارة  العطف، وهو ال ي�ش������يف �شيئاً على االإ

اإىل اجتماعهما ولقائهما، ولكن كيف �شيكون 

هذا اللقاء؟  هذا ما جتيب عنه الق�ش������يدة، 

اإذ توؤكد انت�ش������ار احلديق������ة وهزمية القمر، 

أبعاداً  وبذلك ت�ش������يف الق�شيدة اإىل العنوان ا
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واإيح������اءات، ولكن يظ������ل العنوان غام�ش������اً 

يف عالقته مع الق�ش������يدة، عل������ى الرغم من 

و�شوحه يف حد ذاته، فهو ال يك�شف م�شمون 

الق�ش������يدة، وتظل الق�ش������يدة غام�ش������ة يف 

عالقتها مع العنوان، وال حتدد الغر�س منه، 

وال يحدد هو املراد منها، ويف هذا الغمو�س 

املتج������دد م������ا يق������وي الرابطة ب������ني العنوان 

أي�ش������اً ما يغني الق�شيدة،  والق�شيدة، وفيه ا

ويجعله������ا قابلة لتاأوي������الت ال تنتهي، فتزداد 

�شحراً وغمو�شاً، وتزداد تاألقاً وجماالً. 

اإن الق�ش������يدة ال تقول �ش������يئاً منتهياً يف 

أو اإيحاءاته، وال ت�ش������ري اإىل �ش������يء  دالالت������ه ا

حمدد، واإمنا تقدم عالقة ملتب�شة بني القمر 

نثى  واحلديقة، تقوم على رف�س احلديقة االأ

غواء القمر و�شلطته الذكورية،  اخل�ش������وع الإ

وهي روؤية �شعرية جديدة، وموقف من احلياة 

خمتلف. 

أياً ما كانت الق�شيدة ترمي اإليه، �شواء  وا

أكان املق�ش������ود بالقم������ر واحلديق������ة الرجل  ا

أو اأي بعد اآخر فاإن الق�شيدة تختلف  أة ا واملرا

أة  يف موقفها عن موقف امرئ القي�س من املرا

يف مغامراته، ودخوله على املراأة يف خبائها 

:
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حيث يقول

اإذا ما الرثيا يف ال�سماء تعر�ست

املف�سل ال��و���س��اح  اأث��ن��اء  ت��ع��ر���س 

فجئت وقد ن�سدت لنوم ثيابها

املتف�سل لب�سة  اإل  ال�سرت  ل��دي 

ما لك حيلة : ميني اهلل  فقالت 

وما اإن اأرى عنك الغواية تنجلي

ف��ق��م��ت ب��ه��ا اأم�����س��ي جت��ر وراءن����ا

اأث��ري��ن��ا ذي��ل م��رط مرحل على 

فلما اأجزنا �ساحة احلي وانتحى

بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل

فتمايلت راأ�سها  بفودى  ه�رصت 

على ه�سيم الك�سح ريا املخلخل

مفا�سة غ��ري  ب��ي�����س��اء  مهفهفة 

كال�سجنجل م�سقولة  ترائبها 

أة وهي يف  فال�ش������اعر يدخ������ل على امل������را

خبائها اخلا�س، بعد اأن انق�ش������ى من الليل 

اأكرث من ن�ش������فه، وقد اأخذت تتهي������اأ للنوم، 

وهي تفاجاأ به، وتلوم������ه بع�س اللوم الرقيق 

املحبب، ثم ما تلبث اأن تخرج معه طائعة اإىل 

خارج احلي، بر�ش������ا منها وقناعة، اإذ ترتدي 

آثار اأقدامهما، حتى ال يح�س  ثوباً طوياًل ميحو ا

بهما القوم، ووراء ه�ش������بة رملية فيها ثنيات 

يلتقي������ان، وهناك يجذبها اإليه من �ش������عرها 

فتميل عليه بج�شمها الب�س و�شدرها املتاألق 

آة.   مثل مرا

اإن موقف امرئ القي�س هو موقف الرجل 

أة وامل�شيطر  الغالب امل�شيطر املتمكن من املرا

عليها والذي يدخ������ل عليها خباءها اخلا�س 

وقت ي�ش������اء وهي طوع بنان������ه تخرج معه اإىل 

ظاه������ر احلي وهناك يتمك������ن منها وينال ما 

يريد وهي تخرج معه را�ش������ية م�شت�شلمة بل 

مر كله، وهو �شاحب احل�شور  ت�ش������هل له االأ

الكلي، وهو البطل الذي يروي تلك املغامرة 

أة تعاتبه ولكنها قابلة  ويتحدث عنها، وامل������را

ومقتنعة.
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أة عند امرئ القي�س خا�شعة مطيعة  فاملرا

م�شت�شلمة، وهي تعبري عن حال العالقة بني 

الرج������ل واملراأة يف الع�رس اجلاهلي، يف حني 

أة يف الق�ش������يدة عن������د الفيتوري  تظه������ر املرا

خالف ذل������ك، فهي متلك �شخ�ش������يتها ولها 

أياً ما كانت احلديقة ترمز  أيها وقراره������ا، ا را

اإليه، وهي تعبري عن حال العالقة بني الرجل 

أة يف القرن الع�رسين .  واملرا

والق�ش������يدة مبنية عل������ى تفعيلة اخلبب 

»فاعل������ن« بجوازاتها الكث������رية، وهي تفعيلة 

يقاع، وقد ظهر  كثرية احلركات، �رسيع������ة االإ

يف القافي������ة حرفان قاما مق������ام الروي هما 

الراء والقاف، وكان ظهورهما من غري نظام 

حمدد، يق������وم اأحياناً على التن������اوب واأحياناً 

على العناق والتتابع، كما تخلل احلرفني مرة 

واحدة حرف امليم متتابعاً مرتني. 

اإن ال�ش������اعر يتخذ موقفاً مو�شوعياً من 

القم������ر، فه������و يعامله معامل������ة اأي كائن، وال 

يخدع������ه جماله الباهر، وال يخدعه ما ورثه 

القمر على مر الع�شور من متجيد، بل يقدمه 

يف روؤية جديدة، ويف موقف جديد، ال يخلو 

من �ش������حر وغمو�س، يك�شف زيفه وخداعه، 

فقد ت�ش������لل لياًل اإىل احلديقة، وهي تو�ش������ك 

اأن تنام، وعندما ك�ش������فته احلديقة، واأدركت 

عريه، زال عنه بهاوؤه، وانقلب اإىل حجر. 

خامتة: 

    لقد كان بني املوقفني ال�ش������ابقني من 

القم������ر اختالف كبري، ومرجع������ه اإىل التطور 

أ على ال�ش������عر العربي يف الن�ش������ف  الذي طرا

الثاين من القرن الع�رسين، واختالف النظرة 

اإىل العامل، ورغبة ال�ش������اعر يف جتديد ال�شعر 

العربي، ويف اختالف املوقفني اغناء لل�شعر 

ن�شانية، ودليل على حرية ال�شعور  وللخربة االإ

والتفكري، وحتمية التجديد.

الهوام�ش
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له الواحد يف الفكر الكنعانـــــــي مفهوم الإ

ول   2�22008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

لف������ظ /اإل il/ بالكنعانية، وباالكادية /اإلو ilu/ يعني اهلل يف كل اللغات 

امل�رسقية القدمية. وهو اللفظ الذي ورد يف �شفر التكوين التوراتي يف �شيغة 

اجلم������ع /اإل –هم اأو/اإلوهي������م/ elohim حيث اأن املي������م يف الكنعانية هي 

�شيغة اجلمع. ولفظ /اإل/ الكنعاين /حتول يف احلقيقة، ومع الزمن، فاأ�شبح 

يُلفظ /اهلل/. 

له الواحد مفهوم الإ

يف الفكر الكنعانـــــــي

�ساعر وباحث �سوري مقيم يف باري�س. 

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁ ❁

˜

❁

فايز مقد�سيفايز مقد�سي
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واال�شم يف جذوره يدل كما هو وا�شح على 

عايل والعلو اأو /عل- اإل/ كما مكتوب يف  االأ

وغاريتية. وهو معنى  بجدية االأ الن�شو�س باالأ

أي�ش������اً يف العبارة االفتتاحية لق�شيدة  جنده ا

اخللق الرافدية ال�ش������هرية )اينوم������ا اإلي�س اأو 

عندما علي�������س( اأي /عندما يف العلى. نرى 

ول من الكلمة الثانية /اإلي�س اإو  اأن املقطع االأ

علي�س/ يدل بدوره على العلو واال�شم /اإل/ 

وميكن اأن نلفظه اأي�شاً /عل/ حيث اأن ا�شمّي 

العلم ال�شائعني اليوم: /علي واإيلي/ لهما نف�س 

أننا نالحظ اأن موؤنث علي وهو  الداللة. كما ا

/عالية/ ي�شغر على /علو�س و علي�س/ مما 

يُرجعنا اإىل كلمة /اإلي�س/ يف ق�شيدة اخللق 

التي اأ�رسنا اإليها. وكلمة )اإل( تدل على �شخ�س 

أينم������ا وردت يف ق�ش������ائد اأوغاريت. اإنه  اهلل ا

آلهة اأو  لهة. ويج������ب اأن نفهم كلم������ة ا أب������و االآ ا

أنها تدل على خمتلف القوى  أرباب هنا على ا ا

الكونية والطبيعية ولي�س على �شخ�س اإلهي. 

أّي اإن كل ق������وة كوني������ة اأو طبيعي������ة جندها  ا

جم�ش������دة يف �شخ�س يُ�ش������مى اإلهاً حتى يكون 

أق������رب اإىل مفهوم الب�رس. لذل������ك فاإن تعدد  ا

رباب ال يدل �رسورة على التعدد  أ�ش������ماء االأ ا

نه يف الواقع لي�س �ش������وى ت�ش������مية العنا�رس  الأ

حاط������ة بها والتعامل  الطبيعي������ة والكونية لالإ

أننا  معه������ا وال�ش������يطرة عليها. وهذا يعن������ي ا

عندما نعرث يف ن�س من الن�شو�س الرافدية 

–ال�شورية )وهذه الت�شمية التي بات العلماء 
بح������اث احلديثة يف  يعتمدونه������ا اليوم يف االأ

وروبية( على ا�شم /الرب/ �شم�س/  اللغات االأ

أو الرب / أو الرب /�ش������ني/ ا أو الرب /مي/ ا ا

اإي������ا/ فاإنه ينبغي علينا اأن نفهم ذلك كتعداد 

�ش������ماء القوى الكونية والطبيعية كال�شم�س  الأ

نه، ويف الت�ش������ورات  واملاء والقمر والهواء الأ

ال�ش������ومرية-الكنعانية، كان اال�شم يلعب دوراً 

أ�شا�ش������ياً يف وجود ال�شيء. حيث اأن كل �شيء  ا

لي�س له ا�ش������م فهو غري موجود كما تبني لنا 

أ بعبارة:  افتتاحية ق�ش������يدة اخللق التي تبدا

ر�س  »عندما مل تكن ال�شماء قد �ُشميت وال االأ

أنه عندما مل يكن  كان لها ا�ش������م.« واملق�شود ا

مر ينطبق على  ر�س وجود. واالأ لل�ش������ماء واالأ

كل قوى الكون والطبيع������ة التي ولكي توجد 

وتوؤدي دورها يجب اأن يكون لها ا�ش������م. ومن 

خالل مفهوم اال�ش������م هذا وارتباطه بالوجود 

أ�ش������ماء على عنا�رس الوجود  فقد مت اإطالق ا

ن  لكي يكون لها وجود حم�ش������و�س وواقعي الأ

ت�ش������مية ال�ش������يء تعني معرفته والدخول اإىل 

اأ�رساره. هكذا فاأ�شماء /مردوك/ اخلم�شني 

املوجودة يف اللوح الثامن من ق�شيدة اخللق 

تعني �ش������يطرته على جميع عنا�رس وظواهر 

�ش������ماء  الطبيعة والكون. ثم اعتربت هذه االأ



له الواحد يف الفكر الكنعانـــــــي مفهوم الإ

ول   2�42008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

أ�شماء اأرباب جمازاً. ومما يوؤكد هذا التحليل  ا

أو )اهلل( هو اال�ش������م الوحيد  اأن ا�ش������م )اإل( ا

ال������ذي ال ي������دل على ق������وة كوني������ة اأو عن�رس 

وىل بلغة  أو /العلة االأ طبيع������ي بل هو الق������وة ا

ن�شان، والتي  الفل�شفة/ التي خلقت العامل واالإ

تنظم حركة الكون التي بدونها يختل النظام 

وينتهي الوجود.

ولذل������ك جند /اإل اأو اهلل/ يف ق�ش������ائد 

/اأوغاريت/ الكنعاني������ة يحر�س على توازن 

أثناء دخول هذه القوى  القوى املمثلة باأرباب ا

يف �رساع ميثل حركة الكون، وال يرتك واحدة 

خرى حيث  منها تتغل������ب غلبة نهائية على االأ

أنه وعلى توازن وان�ش������جام هذه القوى يقوم  ا

نظ������ام الكون وتتم حركته الت������ي تقوم عليها 

حي������اة الب�رس. ولع������لَّ هذا ميثل اأول ت�ش������ور 

جديل للعامل يحمل /اإل اأو عل/ لقب/ ملك/ 

يف ق�شائد ون�ش������و�س /اأوغاريت/. واللقب 

هذا يدل على �ش������لطته املطلقة واإرادته التي 

ال ترد والتي تت�ش������ف بالع������دل. لذلك فهي 

ر�س كما  ال�ش������لطة التي يحتذي بها ملوك االأ

نفهم من الن�ش������و�س. والب�رس يتوجهون اإليه 

مبهابة واإجالل ولكن كم������ا يتوجه االبن اإىل 

أبو الب�رس. وهو يحكم  ن /عل/ ه������و ا أبيه. الأ ا

رب������اب، اأي كل ق������وى الكون  عل������ى جميع االأ

والطبيعة فال �ش������يء يتم اإاّل باأمره، واإن كان 

لهية( يحاول من  البع�س من هذه القوى )االإ

ح������ني اإىل حني التمرد علي������ه كما يحدث يف 

�شياق ق�ش�������س بع�س الق�ش������ائد واملالحم. 

اإنه يت�������رسف دائماً على نحو فيه الكثري من 

رباب  أن������ه يخاطب االأ املحبة والعطف. غري ا

أو اأركان  /القوى كملك يخاطب رجال دولته ا

أن������ه ع������ادل يف اأحكامه وغري  حكم������ه. كما ا

م�شتبد. وهو يت�رسف يف احلقيقة كاأب لعائلة 

ب ترد كثرياً يف الق�ش������ائد  كبرية. و�ش������فة االأ

رباب  لت�ش������ري اإىل /عل/. حي������ث اأن جميع االأ

أتار/ اإىل /مي/ اإىل /انات/ اإىل  /القوى من /ا

�ش������ل  أبناء اهلل/. يف االأ /البعل حدد/ هم /ا

الكنعاين: )بن- اإل bn-il(. والبعل /حدد/ 

يدعوه يف الق�ش������ائد: »اأبي«. اإ�شافة اإىل ما 

وغاريتية ت�شري اإليه على  �شبق فالن�شو�س االأ

رباب /القوى.  أنه »الرب اخلال������ق«. خلق االأ ا

أنه يحمل لقب  أو بني اأدم حيث ا وخلق الب�رس ا

�ش������ل الكنع������اين: )اأب- اأدم  أبو اأدم(. يف االأ )ا

أدم هن������ا تعني الب�رس عموماً  ab- adm(، وا
ول. كما اأن /اإل  ن�ش������ان االأ ولي�ش������ت ا�شماً لالإ

أي�ش������اً يف الق�شائد  أو اهلل/ ي�ش������مى ا اأو عل ا

ب�: )بني –بن������وت bny- bnwt( وفعل بني 

�ش������ل يدل على البناء  الكنعاين الوارد يف االأ

وعلى ال�ش������نع يف اآن واحد.. والعبارة تعني: 

خالق املخلوقات. رغم عدم وجود ق�ش������يدة 
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أو  خل������ق كنعانية وا�ش������حة ا

�شارات  فاالإ للخلق،  مكر�شة 

يف  ت������رد  الت������ي  الكث������رية 

الكون  اأن  الن�ش������و�س تبني 

هم  ن�ش������ان  واالإ والطبيع������ة 

�ش������نيعة اإله واح������د هو /

اإل/. وهن������اك على �ش������بيل 

ُعرث  كنعانية  ق�شيدة  املثال 

على ترجمتها احلثية يطلق 

فيها على /اإل/ نعت: )اإل- 

 )elnunirsha نون- اإر�شا

وهذه العب������ارة احلثية هي 

ترجمة للعب������ارة الكنعانية: 

 il qny اأر�س )اإل- قني- 

ars( الت������ي تعن������ي كما هو 
ر�س«  وا�شح: »اهلل خالق االأ

/فعل قني qny بالكنعانية 

يعني خلق وك������ّون/ واأر�س 

العبارة  وه������ذه  اأر�س.  هي 

أو �ش������الة /ملكي �شادق/  تتطابق مع عبارة ا

ملك اأور�ش������ليم الكنعاين الذي و�ش������ف اهلل 

أو اإل –يون قوين- �شمامي واأر�س  باأنه: »عليون ا

 il/ilyon qoneh- shamayim -w-

ars« والعب������ارت تعن������ي: »اهلل /اإل/ خال������ق 
ر�س.« )وق�شة ملكي �شادق  ال�ش������ماوات واالأ

موجودة يف �شفر التكوين التوراتي.(

�شافة اإىل ما �شبق نرى اأن الن�شو�س  باالإ

أبو  الكنعاني������ة تطل������ق عل������ى /اإل/ ا�ش������م /ا

 ab- شل الكنعاين: اأب –�شنم� ال�شنني/ وباالأ

shnm/. واملي������م يف كلم������ة /�ش������نم عالمة 
أبو  جمع. ولكن مدلول العبارة البالغي هو: ا

الدهور. يعني احلّي اخلالد الذي ال ميوت. 

والبع�س من العلماء مال اإىل تف�شري عبارة /
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أّي اإنه  أبو ال�شنني/ ب�: »الذي يغري وال يتغري.« ا ا

�شياء ولكنه ال يخ�شع لدورة الزمن.  يبدل االأ

أو  آخ������رون اأعطوا لهذه العبارة معنى النور ا وا

ال�شناء )كلمة �ش������نم الكنعانية تدل يف �شيغة 

اجلمع على ال�ش������نني وعلى ال�شناء( وف�رسوا 

يام.« ومل������ا اأن /اإل/ يف  العب������ارة ب�: »ن������ور االأ

عايل /ال�شماوات/ فهو »نور ال�شموات«. االأ

ومن ثم فالن�ش������و�س ت�ش������ف /اإل/ باأنه 

�ش������ل /لطف������نlipn/ وتنعته  )لطيف /وباالأ

 ./d-pid ش������ل: /د-فد� باأنه /ذو فوؤاد باالأ

أنه رحيم وحكيم وعليم مبا يف القلوب  كم������ا ا

ومغي������ث ال يرد طلباً ملن يت�������رسع اإليه بقلب 

نقي كما يفع������ل مع امللك /كرييت/ وامللك /

دانيل/ يف الق�شائد.

ويبدو اأن �شورة /اإل/ كاإله واحد وخالق 

كم������ا كانت يف الذهنية الكنعانية ظلت باقية 

ننا نالحظ  يف الفك������ر الروحي ال�ش������وري الأ

ديان ال�ش������ورية ال�رسية الباطنية والتي  اأن االأ

وىل قبل امل�ش������يحية  �ش������اعت يف الق������رون االأ

وحققت جناحاً كبرياً يف روما قد اأكدت على 

ر�س.  �شورة اإله خالق هو �ش������يد ال�شماء واالأ

وىل التي خلقت  ح������ّي ال ميوت. وهو العلة االأ

ن�ش������ان. وهذه ال�ش������ورة التوحيدية بعيدة  االإ

غريقي الذي كان �ش������ائعاً  جداً عن التعدد االإ

آنذاك. ا

داب الكنعانية  م /اإل/ يف االآ بعد حتليل ا�ش

ن عن ا�شم اإله اآخر �شهري  �ش������وف نتحدث االآ

أ�شا�ش������ي يف الثقافة الكنعانية الرافدية هو  وا

/حدد –جذر: حد/املعروف بلقبه/ البعل/ 

حيان على ا�ش������مه  أك������رث االأ الذي غل������ب يف ا

ال�شخ�ش������ي. وهو مع������روف يف كل تفرعات 

وتيارات الديانة الرافدية-ال�شورية القدمية 

موريني حيث كان يطلق عليه ا�ش������م / من االأ

 /a-mur- ru– أو امورو مارت������و martu ا

كما ورد يف ر�شائل /تل العمارنة/ وهو يحمل 

أّي  وغاريتي نف�شها ا خ�شائ�س البعل حدد االأ

أنه مي�ش������ي على ال�شحب ويحمل الربق بيده  ا

حيث اكت�شب لقب /رمانو ramanu/ اأي: 

أو �ش������وت الرع������د كداللة على دوره  املرعد ا

راميني حيث  كرب ق������وى العا�ش������فة. اإىل االآ

ُع������رف بلقب������ه /اأدون/ adon/ ال�ش������يد اأو 

الرب واأدوين /�ش������يدي –رب������ي- اإلهي. وهو 

رامي������ة لكلم������ة البعل التي  ترجم������ة نحو االآ

أو الرب. وا�ش������م اأدون  تعني بدورها ال�ش������يد ا

أ�ش������بح فيما بع������د /ادوني�س/ بعد  هو الذي ا

أ�ش������ماء العلم  اأن حلقته ال�ش������ني التي تلحق ا

باليونانية. اإمنا ا�شم /حدد/ بقى �شائداً يف 

رامي حيث حمل العديد من ملوك  العهد االأ

ذلك العهد ا�ش������مه: /بار حدد وحدد عزر/. 

يف /ماري/ اأطلق عليه ا�ش������م /حدد –�شا- 
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�شامي Adad- sha- shame اأي /حدد 

أي�ش������اً كان الرب  ال�ش������ماوات/ و /ح������دد/ ا

لهي احلوري – احلثي.  على للمجم������ع االإ االأ

وكانت حلدد كاهنات مكر�ش������ات له يحملن 

ا�ش������م /اإنتو entu/ كم������ا دلت وثائق مملكة 

اإمي������ار القدمية يف �ش������ورية. وكانت القوات 

�ش������ورية اخلا�ش������ة حتمل ا�ش������م /حدد/  االأ

رامية كان  وكذلك العرب������ات الع�ش������كرية االأ

يُكتب عليها ا�شم /حدد/. اأما لقبه الكنعاين 

الذي يرد يف ق�ش������ائد اأوغاريت كثرياً فهو /

نعم������ان n.mn/ وهو اال�ش������م الذي ال يزال 

�ش������ائعاً اإىل اليوم يف �ش������يغة املذكر /نعمان 

ونعيم ونعوم ومنعم اأو عبد املنعم/ و املوؤنث 

/نعيمة وناعمة ونعمات ونعمة/. كما اأن هذا 

اللقب /نعم������ان/، ومعناه يف العربية مل يتغري 

/النعومة والرقة/، �ش������ار ا�ش������ماً، كما نعلم، 

لزهرة �ش������قائق النعمان التي تعني، وب�شبب 

حمر، جروح النعمان اأو جروح البعل  لونها االأ

أنها تنبت وقد �شقتها  حدد/. وكان االعتقاد ا

دم������اء البعل بعد موته ونزوله اإىل عامل املوتى 

قبل اأن يُبعث ويعود اإىل احلياة منت�رساً على 

املوت وذلك على �ش������كل دوري وم�شتمر ميثل 

دورة الطبيعة.

اإذا عكفنا عل������ى حتليل الكلمة الكنعانية 

أو ا�شم  /بعل/ فاإنها تعيدنا مبا�رسة اإىل كلمة ا

/اإل اأو عل/ التي تعر�ش������نا لها يف ما �شبق. 

ذلك اأن الكلمة واحدة يف املعنى وخمتلفة من 

حيث الرتكيب النحوي.

هذا يعن������ي اأن كلمة /بع������ل/ مركبة من 

حرف جر هو الباء ومن ا�ش������م /عل/ الذي 

عايل. هكذا  أنه يدل عل������ى االأ أينا ا �ش������بق ورا

عايل،: ب: ع-ل.  ي�ش������ري معنى /بعل/ يف االأ

أّي كم������ا نقول بلغتنا املحكي������ة اليوم عندما  ا

أي�شاً  نتحدث عن �ش������خ�س: هو بالبيت. هنا ا

نع������رث على حرف ج������ر وعلى ا�ش������م. فالرب 

الذي ي�شكن ال�شماوات هو معنى ا�شم البعل. 

أردنا مقابل له �ش������بغة دينية �ش������ائعة  أما اإذا ا ا

أو العبارة امل�ش������يحية  فعندما كلمة /تعاىل./ ا

املعروفة: »املج������د هلل يف العلى« فلو حذفنا 

كلمة /املجد/ حل�شلنا على ا�شم البعل يف ما 

تبقى من العبارة. ويف لغة الفل�شفة: املتعايل. 

كرب / أي�شاً اأن ا�شم الرب البابلي االأ نالحظ ا

ماردوك/، الذي خلق العامل، موؤلف بدوره من 

ول /مار/ وهو يدل بدوره على  مقطعني. االأ

ما هو مرتفع وعل������ى العلو. والثاين /دوك/ 

أو /دك/، وفع������ل /دك/ ي������رد يف الكنعانية  ا

أو انت�رس/. وقد بقي  أو دح������ر ا مبعنى /دك ا

الفعل يف العربية يف تعابري مثل /دك معاقل 

أّي اأحرز ن�������رساً عظيماً. وهذا ما  الع������دو/ ا

فعله /مردوك/ يف ق�ش������يدة اخللق ال�شهرية 
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بانت�ش������اره على قوى اخل������واء وبدكه معاقل 

وىل /تيامات/. وهذا ما يحدث يف  املي������اه االأ

وغاريتية حيث  ق�ش������يدة /البعل والي������م/ االأ

وىل/  ين�شب ال�رساع بني البعل واليم /املياه االأ

�شل: »دك-  وحيث يدحر البعل اليم /يف االأ

مي /dk-ym/ اأي »البعل دك معاقل اليم« 

وخرج منت�رساً كما ح������دث ملردوك. ولذلك 

يُدعى مردوك ب� /البع������ل en-bel/ بدوره 

أو ال�شماوات. ومعروف  عايل ا كرب ي�شكن االأ

اأن ن�شوء العامل اإمنا هو نتيجة لهذا االنت�شار 

وىل. حيث يتم  على املي������اه اأو قوى اخلواء االأ

ر�س وف�شلها عن املياه. تثبيت االأ

أما ا�ش������م البعل ال�شخ�شي /حدد/ فهو  ا

يف ج������ذره /ح������د/، وكما ي������رد يف املفردات 

الكنعاني������ة/ يف ن�ش������و�س اأوغاري������ت/ يعني 

اأوالً وقبل كل �شيء: الواحد. وعبارة /البعل 

له الواحد يف العلى  ح������دد/ تدل اإذن على االإ

أي�ش������اً /بعل  ن������ه يدعى ا اأو يف ال�ش������ماوات الأ

 baal- ش������ل: بعل �شمم� ال�ش������ماوات. يف االأ

shmm/. وجدي������ر ب������اأن نالح������ظ اأن هذا 
اال�شم قد اأطلق على البعل حتى يف /تدمر/، 

وغاريتية،  وبزمن طويل بع������د املدون������ات االأ

أي�شاً /بعل �شامني –اأي رب  حيث كان يُ�شمى ا

ال�ش������ماوات/. وقبل تدمر باآالف ال�شنني كان 

أ�شهر معابد  موريون يتعبدون حلدد. ومن ا االأ

موري معبد مملكة حلب الذي  حدد العهد االأ

ذى  كان يُعترب كحرم مقد�س ال يحق اإحلاق االأ

مبن جلاأ اإليه.

اجلذر نف�شه /حد/ يف الكنعانية يعطي 

أنه يف  ن�ش������اء واخللق. كما ا معنى ال�شنع واالإ

�شيغه املنوعة يدل على احلداد الذي ي�شنع 

�شكال بعد �شهرها  من املعادن العديد من االأ

أي�ش������اً حتديد  بالن������ار. وم������ن معاين ح������دد ا

�شياء، اأي اإنها تتخذ �شكاًل حمدداً فت�شري  االأ

موج������ودة ومرئية بعد اأن كانت يف حالة غري 

أي�شاً هي  حمددة وغري وا�ش������حة. واحلدود ا

م������ور. وعلى هذا  القوان������ني التي حت������دد االأ

أو  النحو ي�ش������ري البعل حدد: الرب ال�شانع ا

ن كل ما له حد اأو هو حمدد فهو  اخلال������ق. الأ

منجز ومكتمل بال�رسورة. حيث اأن احلداد/ 

ال�شانع، ح�ش������ب القوامي�س، يحمي احلديد 

ويطرقه لت�شكيله بح�ش������ب ال�شكل املطلوب. 

اأي اإنه من ال�شيء الذي لي�س له �شكل ي�شنع 

�شيئاً له �شكل في�شري هذا ال�شكل حمدداً وله 

�شورة وبال�رسورة موجوداً اأو خملوقاً. 

¥µ
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برع العرب يف النظم، وترك لنا �ش������عراوؤهم غزارة من اإبداعهم، وما زلنا 

نحتفظ برنني هذا ال�شعر، وجماله �شواء كان حزيناً وحمزناً، اأو ميوج بزغاريد 

الفرح،. وللعرب يف ال�شعر مو�شوعات كثرية، ونزعات متباينة، فقد نظموا يف 

اأغرا�س تقليدية معروفة، كاملديح والهجاء والفخر والغزل وغريه مما فا�شت 

به قرائحهم ال�شافية.

 لكنهم مل ين�ش������وا اأن ي�ش������فوا على ق�ش������ائدهم مالمح خا�ش������ة تبدو يف 

طالل والفر�س والناقة يف ال�شعر اجلاهلي،  مطالع ق�شائدهم، كو�ش������فهم لالأ

احلمام وهديله يف ال�شعر العربي

كاتبة �سورية.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁ ❁

˜
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�سليمى حمجوب�سليمى حمجوب
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ثم ان�رسفوا اإىل و�ش������ف بع�������س احليوانات 

يف الع�ش������ور التالية كما فعل الفرزدق حني 

�شد.  و�شف الذئب، واملتنبي الذي و�شف االأ

ن�س.  و ه������ي حيوانات بعيدة عن الوداعة واالأ

وقد اختارها ال�ش������عراء لتكون و�شيلة مقارنة 

مع املمدوح الذي يفوقها �شجاعة وقوة، كما 

جاء يف ق�شيدة املتنبي التي مدح فيها البدر 

ابن عمار ومطلعها:

ب�سوطه  ال��ه��زب��ر  ال��ل��ي��ث  اأم��ع��ف��ر 

امل�سقول ال�����س��ارم  ادخ����رت  مل��ن 

كذلك و�ش������ف ال�ش������عراء قطع������ان البقر 

الوح�ش������ي وغريها م������ن احليوان������ان الربية، 

مذع������ورة حيناً، وموؤتلفة اأحياناً اأخرى ورمبا 

وفر من �ش������عرهم، ومن  كان للمها احلظ االأ

ذلك قول ال�ش������اعر عندم������ا راآها ت�رسح بني 

االأطالل الدار�شة:

ووق�����ف�����ُت اأ����س���اُل���ه���ا ول���ي�������س ب��ه��ا 

رب������د ون�������ق�������ان�������ق  امل�������ه�������ا  اإل 

عل������ى اأن هناك من �ش������عراء العربية من 

ابتع������د عن اأجواء الغابة، وما يعي�س فيها من 

ليفة، ونظروا  تل������ك احليوانات املخيف������ة واالأ

أوه  �ش������جار وما را اإىل الف�ش������اء، اإىل اأفنان االأ

عل������ى غ�ش������ون الب������ان والغ�ش������ى، لقد لفت 

انتباهه������م طائر وديع جمي������ل املنظر، عذب 

التغريد، فتفاعلت ملكاتهم مع م�ش������اعرهم، 

حا�شي�ش������هم،  ووجدوا يف احلمام متنف�ش������اً الأ

�شقاط ما يعتلج يف  وو�شيلة ومعرباً، و متكاأ الإ

أو ما يبهجها من  نفو�شهم من هموم واأحزان، ا

أبو العالء املعري  اآمال واأفراح، لذلك ت�شاءل ا

مراعياً احلالة النف�شية ملن ي�شغي اإىل هديل 

احلمام قائاًل:

غنت  اأم  احل��م��ام��ة  تلكم  اأب��ك��ت 

ع����ل����ى ف��������رع غ�������س���ن���ه���ا امّل�����ي�����اد

ولي�س م�شتغرباً اأن ياأخذ ال�شاعر و�شائل 

تعب������ريه من مظاهر الطبيعة التي حتيط به. 

فاإن علي بن اجلهم ا�ش������تمد �شوره وت�شابيهه 

أ�ش������ياء، و عندما  مما األفت عيناه روؤيته من ا

وفد على اخلليفة املتوكل ليمدحه، فلم يجد 

حرجاً يف ت�ش������بيهه بالدلو من حيث العطاء، 

مان������ة والوفاء. مما  وبالكل������ب من حي������ث االأ

أث������ار حفيظة بع�س حا�ش������يته. لكن اخلليفة  ا

بحكمته وذكائه اأدرك اأن �ش������اعره هذا ميتاح 

م������ن البادية التي ن�ش������اأ فيها ومنها ي�ش������تمد 

اأدوات بيانه. فقال جلل�ش������ائه دعوه يع�س يف 

جو بغ������داد بع�س الوقت ثم ا�ش������تمعوا اإليه. 

ف������كان اأن نظم ق�ش������يدته امل�ش������هورة برقتها 

وعذوبتها ومطلعها:

عيون املها بني الر�سافة واجل�رص 

جلنب الهوى من حيث اأدري ول اأدري
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وهك������ذا جن������د اأن ال�ش������اعر بداف������ع من 

اأحا�شي�شه املرهفة يحاول دائماً اأن يبحث يف 

نف�ش������ه عن دفقة من ال�شعور يرقق جوانحه، 

ويرطب ظماأه، ويبعث فيه �ش������يئاً من الدفء 

واحلن������ان، ليخفف مما يعاني������ه من ظروف 

قا�ش������ية، فاإذا هو والطبيعة �ش������يء متكامل. 

يحاء  واإذا باحلم������ام ذاك الطائ������ر املليء باالإ

ي�شاطره اأفراحه و اأحزانه. اإنه يذكره بوطنه، 

اإن كان بعيداً، ويوقظ حنينه و�شوقه ويجعله 

يحوم يف عامل كلي ال تنف�شل اأجزاوؤه.

لق������د وج������د العرب������ي يف احلم������ام رمزاً 

لل�ش������الم، كما ت�ش������ري اإىل ذل������ك الرواية التي 

تق������ول باأن ه������ذا الطائ������ر كان اأول من جاء 

بب�ش������ارة ال�ش������المة ملن حمل يف �شفينة نوح 

عليه ال�ش������الم. يذك������ر اجلاح������ظ يف كتاب 

أن نوحاً عليه ال�شالم، حني بقي يف  احليوان ا

أياماً بعث الغراب فوقع على جيفة ومل  اللّجة ا

يرجع، ث������م بعث احلمامة لتنظر هل ترى يف 

ر�س مو�شعاً يكون مرفاأ ل�شفينة؟ ففعلت.  االأ

وكافاأها نوح اأن منحها طوقاً تزّين به عنقها. 

ويف ذلك يقول ال�شاعر:

ن����وح  اآدم  لب��������ن  اهلل  ����س���م���ع 

ف�������س���ال والأ اجل������الل  ذو  رب���ن���ا 

والنا  ب��ذي احلمامة  اأوف��ى  حني 

����س ج��م��ي��ع��ا يف ف��ل��ك��ه ك��ال��ع��ي��ال

ف���اأت���ت���ه ب���ال�������س���دق مل����ا ر����س���اه���ا 

وب�����ق�����ط�����ف مل�������ا ب���������دا ع���ث���ك���ال

وتاأكي������داً لهذه الرواية ما ذكره ابن غامن 

�رسار من حكم  املقد�ش������ي يف كتاب »ك�شف االأ

زهار« اإذ يقول: الطيور واالأ

»فقلت للحمامة: حدثيني واأو�شحي يل، 

م������ا احلكمة يف تطويق طوقك هذا؟ فقالت: 

مان������ة، املقلدة بتقليد  أن������ا املطّوقة بطوق االأ ا

ال�ش������يانة، ندبت حلم������ل الر�ش������ائل، وتبليغ 

الو�شائل لل�ش������ائل، واإمنا املخ�شو�س بحمله 

أبناء جن�شي.« الر�شائل ا

لذل������ك اأحبه �ش������عراء العربي������ة واعتربوه 

و�ش������يلة ور�ش������والً يبلغ التحية، وينقل لواعج 

ال�ش������وق بني املحبني، وقد عرف هذا الطائر 

اجلميل باإخال�ش������ه وا�شطالعه بامل�شوؤولية. 

وق�ش�������س احلمام الزاج������ل معروفة يف نقل 

خبار والر�شائل حني مل يكن هناك ات�شاالت  االأ

أو برقية. هاتفية ا

لقد وجد ال�ش������عراء اأي�شاً من ي�شغي اإىل 

جنواهم، فاأن�شوا باحلمام كما اأ�شفى احلمام 

ن�س والوداعة عليهم، فمن مناقب  جواً من االأ

أن�س به النا�س«)1(.  احلمام حّبه للنا�س، لذلك ا

كما يق������ول اجلاحظ يف كتاب احليوان، وقد 

ندل�شي هذا الطائر ليكون  اختار ابن حزم االأ

الف، فدعاه:  لف������ة واالأ عنوان������اً لكتابه يف االأ
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»طوق احلمام«. ملا يف طبع 

لفة،  ه������ذا الطائر م������ن االأ

ألفة املكان  وحفظ املوّدة، وا

ن�ش������ان ال������ذي جنح يف  واالإ

وحفظ  وتدريبه،  تطويع������ه 

اأ�رساره، وجتاوب مع �شكواه 

أنينه، وما يت�ش������ل باحلب  وا

�ش������وفية  فل�ش������فات  م������ن 

واجتماعية.

يق������ول اجلاحظ: »ومن 

ن�س  لف واالأ كرم احلمام االأ

والنزاع وال�شوق، وذلك يدل 

على ثب������ات العهد، وحفظ 

)2(
ما ينبغي اأن يحفظ.«

كما يقول الدمريي:

أنه  »وم������ن طبع احلمام ا

أر�ش������ل  يطل������ب وك������ره، ولو ا

م������ن األف فر�ش������خ. ويحمل 

)3(
خبار.. وياأتي بها من البالد البعيدة.« االأ

أنه عندما  ومن طبائع احلم������ام اللطيفة ا

أو بال�ش������عف  أو باخلطر ا ي�ش������عر باملر�������س ا

واخلوف فاإنه يلج������اأ اإىل اأكتاف الكعبة. من 

ذلك ما ذكره اجلاحظ »اأن اأهل مكة ي�شهدون 

أنهم مل يروا حماماً قط �ش������قط  عن اآخرهم، ا

على ظهر الكعبة اإال من علة عر�ش������ت له«. 

مما يوؤيد قول ال�شاعر:

���ى  ت���ب���نَّ م�����ن  اأول  ن����ح����ن  واإن����������ا 

��ِت��ه��ا ال���ب���ي���وت م���ن احل��م��ام مب��كَّ

ألط������ف اللطائف الت������ي وردت يف  وم������ن ا

مام  دبي هذه النادرة: »فقد كان االإ تراثنا االأ

فخر الدين الرازي جال�ش������اً يتكلم يف بع�س 
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جمال�������س علمه، واإذا ببازي يتبع حمامة. فلم 

مام،  يزل خلفها، حتى األقت نف�ش������ها على االإ

ودخلت من اخلوف يف كمه، فان�رسف البازي 

عنها. وقد كان ال�شاعر �رسف الدين بن عنني 

حا�رساً فقال:

حمامة  ال��زم��ان  �سليمان  ج��اءت 

واملوت يلمع من جناحي خاطف 

حملكم  اأن  ال����ورق����اء  اأن���ب���ا  م���ن 

ح�����رم، واأن������ك م��ل��ج��اأ ل��ل��خ��ائ��ف 

أل������ف دينار، ولعل هذه  فاأجازه الرازي با

الطرف������ة تذكرنا مبا تخّيله الفيل�ش������وف ابن 

ر�س  ىل االأ �شينا من اأن النف�س الب�رسية هبطت اإ

يف �شورة حمامة وهو القائل: 

رف��ع  الأ املحل  م��ن  اإل��ي��ك  هبطت 

ومت���ن���ع ت������ع������ّزز  ذات  ورق������������اء 

أج������ل تلك ال�ش������فات الرائعة اختار  من ا

ليف  ال�ش������عراء ه������ذا الطائ������ر الذك������ي واالأ

الودي������ع ليكون ر�ش������والً اإىل احلبيب، فحّملوه 

لواعجه������م، وراأوا يف هديله ونوحه اأو غنائه 

حماكاة مل�شاعرهم من حزن و بكاء و �شجون. 

فاحلمام ي�ش������ارك ال�شاعر �ش������كواه وقد ناأى 

ليف، و�شط به املزار، فال لقاء ولي�س  عنه االأ

اإال وارف الدموع. يقول اأحد ال�شعراء: 

ح���م���ام ق���ري���ن���ت���ه  ن���������ادى  اإذا 

ج����رى ل�����س��ب��اب��ت��ي دم����ع ���س��ف��وح

 ي��رج��ع ب��ال��دع��اء ع��ل��ى غ�سون 

ب��ال�����س��ح��ى غ���رد ف�سيح ه��ت��وف 

ه����ف����ا ل���ه���دي���ل���ه م����ن����ي ل�������ذا م��ا

ت�����غ�����ّرد ����س���اج���ع���ًا ق���ل���ب ق���ري���ح

 ف��ق��ل��ت ح��م��ام��ة ت��دع��و ح��م��ام��ًا

وك����������ّل احل��������ب ن������������ّزاع ط���م���وح

وهذا ال�ش������اعر توبة بن احلمري ي�ش������غي 

لنوح احلمامة فياأن�س بهديلها، ويحّملها بوح 

�شمريه، طالباً منها اأن تف�شح عن م�شاعره. 

فيقول: 

ترمني  ال��وادي��ني  بطن  حمامة 

�سقاك من الغّر الغوادي مطريها

ناعمًا ري�سك  زال  ل  لنا،  اأبيني 

)7(
وبي�سك يف خ�رصاء، غ�ّس ن�سريها

اإن ال�ش������اعر يف هذي������ن البيتني يرى يف 

هديلها غناء عذب������اً، لذلك يقول لها ترمني 

مغّردة ويدع������و لها بال�ش������قيا، وقد وجد يف 

ترنيمها ما يف�شح عن م�شاعره.

اإن احلم������ام مبا عرف عن������ه من لطافة 

أناقة يف ال�ش������مت، ووداعة يف  يف ال�ش������كل، وا

العينني، جعلت ال�ش������عراء ي�شتمتعون بجمال 

روؤيته وي�ش������تعذبون �ش������وته فامتزج ال�شوت 

بال�ش������وت حني خاطبوه بعواطفه������م، وبثوه 

لواعج ال�ش������وق، فاإذا به������ذه العاطفة جتي�س 

�شعراً عذباً، ولفظاً جمياًل، متني ال�شبك.



احلمام وهديله يف ال�سعر العربي

ول   2942008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

فال غرابة اأن جند �شاعراً اآخر من �شعراء 

العربية، يت�ش������وق ل�ش������وت احلمام، ويفتقد 

وجوده، ويدعوه اإىل العودة، ليف�ش������ح له عن 

اأحا�شي�شه واأحزانه. ويف ذلك يقول:

اآل يا حمامات اللوى عدن عودة 

ح��زي��ن  اأ����س���وات���ك���ن  اإىل  ف������اإين 

ميتنني  كدن  عدن  فلما  فعدن 

وك������دت ب���اأ����س���ج���اين ل���ه���ن اأب����ني

ويجل������ب احلم������ام ال�ش������وق اإىل احلبيب 

ح������ني يرتمن باأعذب االأحلان. ويف ذلك يقول 

ال�شاعر:

كلما  ال�����س��وق  يل  مل��ج��ل��وب  واإين 

ح���م���ام اأف�����ن�����ان�����ك�����ن  يف  ت��������رمن 

حبة،  تهدل احلمائم فيتذكر �شاعر اآخر االأ

وتهتاج الذكرى، فتعتلج يف �شدره نريان �شوق 

يكاد يفتت كبده. ولن�شمعه يقول:

ت�سبه  ت�����زال  ف��م��ا  ذك���ره���ن  دع 

ورق�������اء ت���رك���ب ح���ان���ي���ًا م���ّي���ادا

بهديلها  اأي��ك��ة  ح��م��ائ��م  ت��دع��وا 

يخ�سعن حني يحببنها الجيادا 

يل  هيجن  حمائمًا  وي��ح��ه��ّن  ي��ا 

 
)4(

الك��ب��ادا ي�سدع  يكاد  �سوقًا 

ومن ال�شعراء من يتذرع باجللد فيحاول 

أ�ش������جانه، لكن ما اأن ي�شمع غناء  اأن ين�ش������ى ا

احلم������ام حتى يعاوده ال�ش������وق واحلنني، ويف 

ذلك يقول هذا املدنف: 

غ��دوة  احل��م��ام��ة  اهلل  ق��ات��ل  اآل 

يك، ماذا هّيجت حني غّنت  على الأ

فهّيجت  اأع��ج��م��ي��ًا  غ��ن��اء  تغنت 

)5(
جواي الذي كانت �سلوعي اأكّنت

أثر فراق يدمي قلب ال�شاعر،  اإن ال�شوق ا

وحني ي�ش������مع هديل احلمام ت�شطرم لواعج 

قلب������ه في������ذرف الدمع ال�ش������فوح، بينما تنوح 

احلم������ام دون دم������وع. ويف ذلك يق������ول اأحد 

ال�شعراء: 

دعت فوق اأفنان من اليك موهنًا 

م����ط����ّوق����ة ورق�����������اء اث�������ر اإل������ف 

فهاجت عقابيل الهوى اإذ ترمنت 

و�سّبت �رصام ال�سوق حتت ال�رصا�سف

ذارف  غري  دمعها  بجفون،  بكت 

)9(
واأغرت جفوين بالدموع الذوارف

ول�شدة امل�ش������اركة الوجدانية بني ال�شاعر 

وه������ذا الطائر ما روي عن ال�ش������اعر املنازي 

ح������ني كان يعرب يوماً �ش������وق »باب الطاق« يف 

أنواع الطري. ف�شمع حمامة  بغداد حيث تباع ا

تلّحن يف قف�س فا�ش������رتاها، واأطلق �رساحها، 

و�رسع ين�شد، وهو يذرف الدموع:

ن���اح���ت م��ط��وق��ة ب���ب���اب ال��ط��اق 

ف��ج��رت ���س��واب��ق دم��ع��ي امل��ه��راق 

راك ورمب����ا  ك���ان���ت ت����غ����ّرد ب���������الأ

ك���ان���ت ت���غ���رد يف ف�����روق ال�����س��اق 
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فرمى الفراق بها العراق فاأ�سبحت 

���س��واق  الأ يف  ت��ن��وح  راك  الأ بعد 

دمعها  فاأ�سبل  باأفراخها  فجعت 

ب��امل�����س��ت��اق  ت���ب���وح  ال����دم����وع  اإن 

اأر�س احلجاز بحرقة  اإىل  حنت 

اد ال��ه��ائ��م امل�����س��ت��اق  ت�����س��ج��ي ف�����وؤ

اإىل قوله:

بي مثل ما بك يا حمامة فا�ساأيل 

)8(
من فّك اأ�رصك اأن يفك وثاقي

وتل������ك حمامة اأخرى ي�ش������مع ال�ش������اعر 

نواحها، ولكن ال يرى دموعها، اإنها ت�ش������تمتع 

بروؤي������ة فراخها، اأما هو فاإن������ه يذرف الدمع 

مدراراً، وهو يتذكر فلذات كبده وقد ف�شلته 

عنهم م�شافات بعيدة، فيقول:

واأرق����ن����ي ب���ال���ري ن����وح ح��م��ام��ة 

فنحت، وذو ال�سجو احلزين ينوح 

على اأنها ناحت، ومل تذرف دمعة 

ون��ح��ت واأ�����رصاب ال��دم��وع �سفوح 

تراها  بحيث  وفراخها  وناحت، 

)10(
ومن دون اأفراخي مهامه فيح

وي�ش������مع ال�ش������اعر عروه بن ح������زام نوح 

احلم������ام، لكنه ي�ش������ك يف اأن تكون �ش������ادقة 

أ�ش������جانه، فكان اأكرث  يف بكائها، لقد هّيجت ا

حزناً وحرقة وبكاء مما فيها من جوى. يقول 

عروة: 

اأح�����ق�����ًا ي����ا ح���م���ام���ة ب���ط���ن وّج 

ب���ه���ذا ال���ن���وح اأن�����ك ت�����س��دق��ي��ن��ا

ل��ي��ل��ي  ن  لأ ب���ال���ب���ك���اء  غ��ل��ب��ت��ك 

اأوا�������س������ل������ه، واأن����������ت ت��ه��ج��ع��ي��ن��ا

ح�����ق�����ًا  ب�����ك�����ي�����ت  اإن  واأين 

ت��ك��ذب��ي��ن��ا  ب���ك���ائ���ك  واأن���������ك يف 

���س��وق��ًا اأ���س��د  ب��ك��ي��ت  واإن  فل�ست 

ول�����ك�����ن�����ي اأ��������������رص وت���ع���ل���ن���ي���ن���ا

 ف��ن��وح��ي ي���ا ح��م��ام��ة ب��ط��ن وّج

)11(
فقد هّيجت م�ستاقًا حزينا

ف�ش������اعرنا يعق������د مقارنة بني م�ش������اعره 

وم�ش������اعر احلمامة، اإنه يغلبه������ا يف البكاء، 

وهو �ش������ادق يف التعبري عن اأحزانه، موؤرق ال 

يعرف النوم قادر على كتم �ش������جونه، يفوقها 

أ�شواقه وكانت ال�شبب  أملا وهي التي هّيجت ا ا

يف �ش������هاده والتياعه. اإنها مقارنة جميلة بني 

ن�ش������ان والطائر اللذين ي�ش������كالن جواً من  االإ

لفة وامل�شاركة الوجدانية. االأ

لقد ا�ش������تطاعت احلمامة اأن تغذي ذلك 

ال�شوق واحلب يف نف�س �شعرائنا، �شوق يتبعه 

حزن وياأ�س والتياع، وهديلها يثري الذكريات، 

حبة: ويحرك لهفة اللقاء مع االأ

له  مثيل  ل  �سوتًا  اأعطاك  اهلل 

بني احلمائم مثل الطوق حالك
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ف��ي��ه ال��ت��ل��ه��ف ل��ل��م��ا���س��ي، واآون����ة 

اأنة ال�ساك  اللقاء، وطورًا  ذكرى 

اإبهام مطلبها  النف�س يف  ي�ساكل 

 )12(
فل�ست اأعرف منه اليوم مغزاك

ومن وراء الق�ش������بان يرتاءى لنا ال�شاعر 

أب������و فرا�س احلمداين وقد تراء ت له  املعّنى ا

حمامة تغني على اأفنان �ش������جرة في�ش������تنكر 

نواحه������ا وهي حرة طليق������ة، وهو حبي�س يف 

�شجن اأعدائه من الروم.

لق������د كانت احلمامة الرمز يف �ش������فافية 

أبو فرا�س احلمداين  موحية، وظفها ال�شاعر ا

أ�شري ياأ�رسه ال�شوق اإىل الوطن  يف مفارقة بني ا

أم وابنة خلفهما وراءه  هل، واإىل ا والديار واالأ

ال معي������ل لهما غريه، وي�ش������تغرب كيف تبكي 

تلك احلمامة وقد حظي������ت بحريتها وبلقاء 

أ�ش������ى ولكنه مي�ش������ك دمعه وهو  خالنها، فيا

البطل ال�شنديد. يقول م�شوراً هذا امل�شهد 

اأروع ت�شوير:

اأقول وقد ناحت بقربي حمامة 

بحايل ت�سعرين  ل��و  ج��ارت��ا  اأي���ا 

معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى 

ببال  الهموم  منك  خطرت  ول 

وي�شتنكر نواحها فيقول:

طليقة  وتبكي  ماأ�سور  اأي�سحك 

�سال وي��ن��دب  حم���زون،  وي�سكت 

لقد كنت اأوىل منك بالدمع مقلة 

)13(
ولكن دمعي يف احلوادث غال

أبو فرا�س احلمداين عن  لقد عرب ال�شاعر ا

اأحا�شي�شه وم�شاعره بعاطفة ملتهبة، يبلورها 

هدي������ل احلمام بني نواح و�ش������حك وبكاء يف 

ألفاظ  ألفاظ لها �ش������مات وجدانية خا�شة، وا ا

تتواكب لرت�شم جواً عاطفياً ممّيزاً.

من هنا تبدو ال�ش������لة بني ال�شعراء وهذا 

ليف �شلة وثيقة، يعي�شون معها يف  الطائر االأ

تّوحد وجدايّن كامل، وهذا �شاعر اآخر يناجي 

احلمامة يف مقطع حامل ينا�شدها اأن تخفف 

من نواحها، وتهدئ من روعها وروعه، فلي�س 

يف البكاء تعزية ولي�شت ال�شكوى مبجدية:

حمامة البان َمْن بالنوح اأغراك

�سداء مغناك حتى ا�رصاأّب من الأ

فنان تعزية لو يف البكاء على الأ

عذرناك قد  لكّنا  ال�سجون  من 

فهدي الروع ما ال�سكوى مبجدية

وينهاك ينهانا  ب���ات  مع�رص  يف 

ثم يقول:

كم اأ�سعل الوجد نارًا يف جوانحنا 

عيناك احل��ي  يف  تب�رصه  ت��ك��اد 

فجئت بعد لتلك النار م�رصمًة 

)13(
حزان رحماك رحماك من حرقة الأ
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أما �شاعر املهجر اليا�س فرحات فيوؤرقه  ا

احلنني اإىل موطنه وهو يف ديار الغربة ومن 

أ�شواقه  ل ذات اجلناح ا مريكي يحمِّ الف�شاء االأ

حبة فيقول من ق�ش������يدة  لتطري به������ا اإىل االأ

غنائية م�شهورة:

يا عرو�س الرو�س يا ذات اجلناح 

يا حمامة

ال�سباح  عند  م�سحوبة  �سافري 

بال�سالمة

اد ذي جراح  ف��وؤ �سكوى  واحملي 

وهيامه

وهكذا تغ������دو احلمامة �شخ�ش������اً عاقاًل 

تتفاعل وتتجاوب، وت�ش������مع نب�س ال�ش������اعر، 

ويخل������ع عليه������ا من ذات������ه، فتمت������زج الذات 

باملو�شوع ليتحدا يف رحاب الفن.

ومما ال �ش������ك فيه اأن ال�شاعر حني ينظم 

مواج������ده يوؤمن بدور اخليال واأهميته، ويراه 

اأحد العنا�رس اجلوهرية التي يت�شكل منها جو 

ن�شان  أينا يقرب بني االإ ال�شعر، واخليال كما را

والطبيعة فيمت������زج بها. ويقيم عالقات بينه 

وبينها ت�ش������مح له بت�شخي�شها واحلوار معها، 

و�شماع نب�شها.

دب العربي  لقد اخت������ار ال�ش������اعر يف االأ

أ�ش������بغه  من املواجد ما ي�ش������غط على ذاته، وا

على احلمام. فاإذا بهما كل حزين يعاين من 

الغربة والفراق.

حا�شي�س  م�شاهد مفعمة ب�شتى امل�شاعر واالأ

املرهفة ع�شناها يف هذه العجالة من البحث، 

ووجدنا �ش������لة وجدانية يقيمها ال�شاعر مع 

�شى  احلمام ليثري يف قارئه و�شامعه مكامن االأ

وال�شجن. وتت�شارب العواطف يف هذا ال�شعر 

الذي ير�شم �شوراً درامية هي ن�شيج متما�شك 

يقاع املو�ش������يقي  من احل������دث الدرامي، واالإ

والتجان�س ال�ش������وتي. وال�شعر العربي مليء 

�شوات ال�شجية التي حتتاج اإىل  مبثل تلك االأ

�ش������فحات من احلديث ذي ال�شجون لنعطي 

دبية والفني������ة حقها من  تل������ك الظاه������رة االأ

الدرا�شة..

الهوام�ش

)1-2( اجلاحظ: كتاب احليوان، ج1، �ض 4�0، 449.

)3( الدمريي: حياة احليوان الكربى، ج، 1، �ض ��2. 

)4، �، �، �( اأبو علي القايل: كتاب االمايل، ج1، �ض133، 131.

)�( ياقوت احلموي: معجم البلدان، ج1، �ض�30.

) 9، 10( اأبو علي القايل: كتاب االمايل، ج1، �ض130، 132.

خبار، ج2، �ض�9.  )11( حممد بن بليهد: �سحيح االأ

)12( اأبو فرا�ض احلمداين: ديوانه، �ض، �23. 

دبية يف جند، �ض �11. )13( ح�سن حممد ال�سنقيطي: النه�سة االأ
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-1-
اإذا كانت املطربة الكبرية »فريوز« �شفريتنا اإىل النجوم كما يقول نقاد الفن 

والط������رب والغناء على امتداد الوطن العربي.. ملا يحمله �ش������وتها من نعومة 

خمملية، ون�شوة عذبة، وعواطف دافئة، وذكريات حالية حاملة، فاأنا اأقول:

اإن ال�ش������اعر الكري »نزار قباين« هو �ش������فري النجوم اإلينا.. ملا يحمله �شوته 

لق والعبق،  خر من عزف �ش������عري متفرد متميز، وري�ش������ة غمي�ش������ة باالأ هو االآ

ومف������ردات وتعابري خمملية مت������وج بعبري الفل والزنبق.. والورد واليا�ش������مني، 

أدبية مع نزار قبايناأدبية مع نزار قباينأدبية مع نزار قباين رحلة 

�ساعر وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.

❁ ❁

˜

❁

حممد منذر لطفيحممد منذر لطفي
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و�ش������ور عذارى يرتاح لها القلب.. وي�شتجمُّ 

ألوان ُمو�ش������اة باألف قو�س  عنده������ا اخليال، وا

ق������زح وقو�س، ومو�ش������يقى عذب������ة حتمل مع 

أنغامها رحيق  الكروم و�ش������حر ال�رسق ودفء  ا

نه بجدارة فنية وا�شحة  البهار.. وهذا ما مكَّ

املعامل وال�ش������مات اأن يكوِّن »مدر�ش������ة �شعرية 

حديثة خا�شة به »مُتثِّل امتداداً ع�رسياً راقياً 

ملدر�ش������ة ال�شعر ال�ش������هل املُمتنع الذي ي�شفه 

النقاد ب�شال�شل الذهب«، تلك املدر�شة التي 

كان يتزعمه������ا قدمياً ال�ش������اعران »البحرتي 

ندل�س  يف بغداد وامل�رسق.. وابن زيدون يف االأ

واملغرب«، وقد ا�شتطاع ال�شاعر »نزار قباين« 

�شوات التي يتعذر  من خاللها اأن يعرب عن االأ

عليه������ا االنطالق وتختنق يف حناجر ولََهوات 

خرين بالن�ش������بة للم�ش������ارح احلياتية كافة  االآ

أم  أم الوطنية.. ا )�ش������واء منه������ا العاطفي������ة.. ا

ن�شانية(. أم االإ القومية.. ا

-2-
واإذا ترك������ُت النه������ر وم�ش������به، وع������دت 

بذاكرت������ي اإىل ينابيع������ه وبدايات������ه ومعرفتي 

وىل ب������ه وبها، ف������اإين اأذكر - فيم������ا اأذكر  االأ

فت �ش������عرياً على »نزار قباين«  أنني تعرَّ _ ا

�ش������يف عام )1952( بعد انتهائي من تقدمي 

فح�س �ش������هادة الدرا�شة الثانوية، وذلك عن 

أنيق������ة وملونة حتمل  أ�ش������بوعية ا طريق جملة ا

أو العامل العربي( كانت ت�شدر  ا�ش������م )العامل.. ا

يف لن������دن باللغة العربية �ش������باح كل خمي�س، 

حيث كان يت�شدرها مقال رئي�س عنه.. يرُبز 

خ�شائ�ش������ه الفنية التي تب�رس مبيالد �شاعر 

عربي متفرد ح�شبما ذكر �شاحب املقال بعد 

اأن علَّل نبوءته ُم�شت�ش������هداً بنماذج من �ش������عر 

»القباين«.

واأعرتف اأن ذلك املقال قد لفت نظري.. 

أي�ش������اً �ش������عر ال�شاعر الذي  كما لفت نظري ا

دخل اإىل نف�ش������ي جملة وتف�ش������ياًل.. �ش������كاًل 

أنا  عم������اق.. وا وم�ش������موناً.. وا�ش������تقر يف االأ

املراهق ابن ال�ش������ابعة ع�رسة الذي مل ي�ش������مع 

أ بنظم  بن������زار قباين من قب������ل.. والذي ب������دا

ال�ش������عر منذ �ش������نتني ُمتَغزالً ب�ش������بايا احلي 

وبنات اجلريان وطالب������ات الثانوية املجاورة 

للمنزل..!.

-3-
بعد قراءتي لذل������ك املقال عدت مبا�رسة 

اإىل املكتبة الرئي�ش������ة بحماة التي ابتعت منها 

املجلة وا�شرتيت جمموعة �شعرية حتمل ا�شم 

)�ش������امبا( لل�ش������اعر املذكور، وهي ق�ش������يدة 

طويلة تر�ش������د من خالل ع������دد من املقاطع 
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ال�ش������عرية تلك الرق�ش������ة الع�رسية الوافدة 

اإلينا م������ن الغرب.. والتي يلتحم فيها الرجل 

أة يف رق�������س اإيقاعي مثري، ثم بداأت  مع املرا

بقراءة الق�شيدة التي �ش������دتني اإليها بعنف، 

ووقفت حتديداً عند هذا املقطع:

اأيرُّ مغزْل.. !

حاَك اأكتافًا عرايا

هي يف الليل.. مرايا

ل ..! تتنقَّ

وكنُت وقتها قد �ش������اهدت ع������دداً كبرياً 

فالم امل�رسية،  من رق�شات »ال�شامبا« يف االأ

فقلت لنف�شي:

م������ا اأجم������ل ه������ذا ال�ش������عر.. وم������ا اأروع 

�شوره..؟

وفجاأة عقدت مقارنة ال �شعورية و�رسيعة 

أ�ش������تاذه  ب������ني ال�ش������اعر »نزار قب������اين« وبني ا

ال�شاعر الدم�ش������قي »خليل مردم بك« الذي 

يقول يف هذا النوع من الرق�شة ذاتها:

وا م�رصعني ُنِفَخ ال�سوُر.. فهبرُّ

وعلى ال�سهباء كانوا عاكفنْي

من راأى �رصَب مهًى حول غدير..؟ 

أ�ش������تاذه  فوج������دت اأن التلمي������ذ قد فاق ا

مبراحل.. ومنذ ذلك الوقت املبكر.

-4-
بعد م������دة عدُت _ والَع������ْوُد اأحمُد _ 

اإىل �ش������احب املكتبة وح�شلت على جمموعة 

»طفول������ة نه������د«.. وبعدها عل������ى »قالت يل 

ال�ش������مراء«.. ثم عل������ى »الر�ش������م بالكلمات« 

فوج������دت فيها العجب الفني الُعجاب.. حقاً 

اإن »نزار قباين« �ش������اعر متفرد له اأ�ش������باغه 

أنغامه  ألوانه.. و�شوره وتعابريه.. ومزامريه وا وا

اخلا�شة به، اإن قراءة عجلى لهذه املختارات 

ال�شعرية من ق�شائده تدلنا داللة وا�شح على 

�شحة ما اأقول:

امَل���������س����ا.. �����س����الُل ف��������ريوٍز َث����ري

����ور وب����ع����ي����ن����ي����ِك األ�����������وف ال���������سرُّ

واأن�������������ا ُم������ن������ت������ق������ٌل.. ب���ي���ن���ه���م���ا

���س��وُء ع��ي��ن��ي��ِك.. و���س��وُء القمر

معي اأن��ِت  فلو  ال�����س��اَل..  اعقدي 

ُت جم���رى ال��ق��در..! م����رًة.. غ����ريَّ

❁    ❁    ❁

نا« املدروز �سوحًا �سقُف منزلنا  يف »ُحْر�سِ

اختفى

فا َنْوَبراٍت.. فانزوى وت�سوَّ حر�سْتُه خم�ُس.. �سَ

َتَخَذ الزوابع معطفا لِب�س الثلوج عباءًة  

❁    ❁    ❁

اُل .. جوَّ اأنا �ساعُر حبٍّ

فاِت ُ تعرفني كلرُّ ال�رصرُّ
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تعرفني كل احُللواِت

عندي للحبِّ تعابرٌي

ْت يف بال دواِة ما مرَّ

❁    ❁    ❁

�سار عمري خم�َس ع�رْص

ى.. واأزهْر كلرُّ ما يف داخلي غنَّ

كلرُّ �سيء �سار اأخ�رْص

ْر �سَفتي خوٌخ.. وتفاٌح.. و�سكَّ

ُة مرمْر وب�سدري �سحكْت ُقبَّ

وينابيٌع.. �سم�ٌس.. و�سنوبْر

ْر..! �سارِت املراآة لو تلم�س نهدي.. َتتخدَّ

ْر ِويًا.. قبل عامني.. تدوَّ والذي كان �سَ

ْر..! فَت�سوَّ

-5-
مة  وحتل نك�شة »حزيران _ 1967« باالأ

العربية، فيُن�ش������د ال�شاعر عدداً من ق�شائده 

أث������راً بتلك  الرائع������ة النابع������ة م������ن قلب������ه متا

اجلراح.. وتاأتي ح������رب »ت�رسين _ 1973« 

فين�شد ال�ش������اعر عدداً من ق�شائده احل�شان 

أي�ش������اً.. مزغ������رداً لذلك  النابع������ة من قلبه ا

الن�رس العربي.. وُم�شيداً به، وتعد ق�شيدته 

»تر�شيٌع على �ش������يف دم�شقي« من اأجمل ما 

قاله ال�شعراء يف تلك املنا�شبة القومية.

وتت������واىل حب������ات ال�ش������بُّحة ال�ش������عرية.. 

وتتواىل معها ق�ش������ائد وجمموعات ال�شاعر 
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يف خ������ٍط بياين مت�ش������اعد ال يعرف الوقوف 

أو االنحناء، وتَعمُّ �ش������هرةُ »تزار  أو الرتاج������ع ا ا

فاق، وينتقل م������ن املحلية العربية  قباين« االآ

ن�شانية بعد ترجمة الكثري من  اإىل العاملية االإ

خرى، فيمالأ  اأعماله ال�ش������عرية اإىل اللغات االأ

الدنيا وي�ش������غل النا�س باأ�ش������عاره كلها.. مهما 

اختلف������ْت مو�ش������وعاتها وتباين������ْت مداراتها، 

ويهاجمه من يف نف�ش������ه مر�������س.. اأو من ال 

آرائه.. اأو من يحمل  يلتقي مع������ه يف اأفكاره وا

أبناء املهن������ة الواحدة.. اأو من  عق������دة عداوة ا

يريده »هتَّافاً وطبَّاالً« عل������ى الدوام.. يذكر 

يجابي������ات فقط وال يتعر�س لل�ش������لبيات..  االإ

وبالتايل ال يُريده »مو�شوعياً ُمن�شفاً« يتغنى 

�شادة والتمجيد، وي�شري  د االإ يجابيات بق�ش باالإ

اإىل ال�شلبيات بق�شد البناء والرت�شيد..!

ويتجاوز ال�ش������اعر »ن������زار قباين« خالل 

م�ش������ريته جمي������ع العوائق واحلواج������ز التي 

������عْت يف طريق تقدم عرباته ال�ش������عرية،  ُو�شِ

ويجتازها جميعاً بنجاح تام.. ل�ش������بب ب�شيط 

أن������ه قطع _ من حي������ث الفنية  واح������د هو ا

ال�شعرية _ مرحلة و�شع العوائق واحلواجز 

خرين عن������ه منذ زمن بعيد، ومل  واأحاديث االآ

أو يهتم بها وال باأ�شحابها..  يعد يلتفت اإليها ا

�ش������واء اأكانت عن ق�شد و�ش������وء نية.. اأم عن 

جهل وح�شن طوية.

-6-
أبعاده������ا اأقول يف نهاية  وللحقيق������ة بكل ا

هذه ال�شهادة ب�ش������اعرنا الكبري »نزار قباين« 

تي: االآ

أبرز  اإن ال�ش������اعر »ن������زار قب������اين« اأح������د ا

الوجوه ال�ش������عرية التي اأجنبتها اأمتنا العربية 

خالل القرن الع�رسين، و�ش������يعي�س ويخلد يف 

جيال العربية القادمة.. متاماً كما  ذاكرات االأ

عا�س وخلد الفحول من �شعرائنا القدامى يف 

جيال العربية املتتابعة اإىل اأن يرث  ذاكرات االأ

نه -وبكل ب�ش������اطة  ر�س ومن عليها، الأ اهلل االأ

- �شاعر احلا�رس وامل�شتقبل.

أنغامه  اإن ال�ش������اعر »نزار قباين« يعزف ا

أوتار املدر�ش������تني ال�شعريتني  ال�ش������عرية على ا

�شلية« و »احلديثة املعتدلة«..  »الكال�شيكية االأ

نه من الذين يوؤمنون  وهو جُميد فيهما معاً، الأ

اإمياناً را�ش������خاً بعدم وجود م�ش������طلح ا�شمه 

)�ش������عر قدمي و�ش������عر حديث(، واإمنا بوجود 

أو ال�شاعرية  م�شطلح ا�شمه )فن ال�ش������عر.. ا

�ش������يلة احلقة( اإن �ش������ح التعبري، وبالتايل  االأ

فهو من الذين يع�ش������قون مقول������ة: »اأعطني 

أبايعك �ش������اعراً« بغ�س النظر عن  �ش������عراً.. ا

املدر�ش������ة ال�ش������عرية التي تنتمي اإليها، ذلك 

اأن لكل مدر�شة �ش������عرية موازينها ومعايريها 
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�شكال ال�شعرية  الفنية اخلا�شة بها، وتبقى االأ

قوال������ب للم�ش������امني.. كما ويبقى ال�ش������اعر 

املُجي������د املُب������دع هو ذلك الذي ي�ش������تطيع اأن 

ي�شب اإبداعاته ال�شعرية يف اأي قالب ي�شاء.. 

فانتقاء القالب ميثل اأحد احلقوق ال�شخ�شية 

اخلا�شة بال�شاعر.

وهو اأي ال�شاعر القباين من الذين يوؤمنون 

أي�ش������اً باأن ال�ش������اعر كقطعة النقد الذهبية،  ا

يحمل وجهني اثنني، وم������ن واجبه اأن ينق�س 

ول املو�ش������وعات االجتماعية  على الوجه االأ

ن�شانية.. كما اأن من  والوطنية والقومية واالإ

حقه اأن ينق�س على الوجه الثاين املو�شوعات 

الذاتية وال�شخ�شية والبوحية والعاطفية.

-7-
واأخرياً ولي�س اآخراً.. فاإن ال�شاعر »نزار 

قباين« من اأف�شل ال�شعراء _ قدمياً وحديثاً 

وا عن عاطفة  _ الذين ا�ش������تطاعوا اأن يُعربِّ

أة..  احلب ال������ذي يجمع ب������ني الرجل وامل������را

وروبيون على ت�ش������ميته ب�  أو ما ا�ش������طلح االأ ا

أ�ش������عاره البوحية  أنه يف ا أنا(، ذلك ا أنِت.. وا )ا

والعاطفية خويلُّ حديقة.. بل مبدعها.. فهو 

ميلك قامو�ش������اً خا�ش������اً به يف هذا املجال.. 

أم بالن�شبة للتعابري،  �شواء بالن�شبة للمفردات ا

فهو يعرف موعد القرنفل حني ياأتزر بو�شاح 

من يهوى.. فال يتورع عن مزج ذلك الو�شاح 

قاح.. وتغريد  أنفا�س االأ باأن�ش������ام ال�ش������باح وا

»ف������ريوز« وعبري »ن������ريوز«.. حت������ى اإذا مت له 

املزيج يف ُف�ش������قية دم�ش������قية خ�رساء، اأخذ 

ير�ش������م منه معامل حروفه وكلماته.. وعباراته 

واأفكاره، فاإذا بق�شائده لها لون وال اأزهى.. 

أنامل  وط������لٌّ وال اأندى.. ون�ش������وةٌ وال ن�ش������وة ا

»ليوناردو دافن�شي« وهي تبدع لوحة »الع�شاء 

خري«. الرباين االأ

لق������د اعترب »ح������واَء« اأجمل م������ا يف هذه 

أرقَّ  احلياة من لوح������ات وجماالت.. فوهَبها ا

أنغام..! ألواٍن وا ما عنده من ا

¥µ
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قيل مللك ال�شعر العربي اأبي الطيب املتنبي يف اأمر ابتدعه: ال تقول العرب 

أبو الطيب اإجابة  أو �شعرها، فاأجاب ا مثل هذا، اأوال يكون هذا يف لغة العرب ا

أنا اأخلق اللغة.  رمبا مل يفهمها، ورمبا ال يقف على معناها اإال قليلون، اإذ قال: ا

أبو متام- قدوة املتنبي واأحد اأكرب اأعالم التجديد يف ال�ش������عر  ولقد تعر�������س ا

العربي- لق�ش������ة م�ش������ابهة، وذلك عندما �ش������األه اأحدهم: مل تقول ما ال يفهم؟ 

أملعيته عما كان عند تلميذه الفذ فقال لل�ش������ائل: ومل ال  ومل تقل بداهة املعلم وا

جدلية العالقة

بني حراك التحديث والتجديد

اأديبة �سورية

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁ ❁

˜

❁

جهينة علي ح�سنجهينة علي ح�سن
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تفهم ما يقال؟ ولقد اهتم معا�رسوا �شاعرنا 

بتجديداته التي حظيت بانت�ش������ار وا�ش������تهار 

عراب مبا ي�شبه  وا�ش������عني. وقد قال اأحد االأ

هذه الق�شة: اإما اأن  

يكون ما قالته العرب هو ال�ش������عر ولي�س 

أو اأن يكون وحده ال�شاعر  أبو متام ب�ش������اعر، ا ا

ولي�س ما عداه ب�شاعر.

اإن هاتني الق�شتني ت�شعانا اأمام م�شكلة 

احلداث������ة والتجديد وجه������اً لوجه، وتفتحان 

ك������وة جدي������دة لنل������ج منه������ا اإىل �ش������لب هذه 

امل�ش������كلة وماهيتها، بل اإنهما تفر�شان علينا 

اإعادة نظرتنا ومعاجلتنا لهذه املع�شلة التي 

�شيطرت على عقولنا منذ فرتة طويلة ومل تزل 

تلف يف اأدمغتنا وتدور كريح تع�شف يف كوخ 

خملع يوم �شتاء ماطر بارد. يتجلى اإطار هذه 

الكوة املفتوحة يف �ش������وؤال ح�شا�س وجوهري 

ميكننا من و�ش������ع اإ�ش������بعنا على عني اجلرح 

وهو: م������ن يحق ل������ه التحدي������ث والتجديد؟ 

التحديث والتجديد مبعن������ى اخللق اخلارق 

أل������وف الذي يط������وي قدمياً طي������اً فعلياً  للما

ويفارقه، المبعنى حداثة ال�شريورة التاريخية 

وال�شياق التطوري املاألوف عادًة وطبعاً، واإن 

حيان. خالف هذا العرف يف بع�س االأ

لقد اأخذ بع�س ال�شبان هاتني الق�شتني، 

لنفث كروبهم وعقد  وما�ش������ابههما، منطلقاً 

نق�شهم، بل لنقل: للتعبري عن رغبات طبيعية 

يف النف�س الب�رسية، ولكن على نحو تاب غري 

حيان،  م�شتح�ش������ن والمقب������ول يف معظ������م االأ

وه������ذا ما �ش������نحاول جلو �ش������دئه فيما يلي: 

حد اأن يدعي الو�ش������اية على م�ش������اع  لي�س الأ

حد، مهما عز وبز و�ش������ما  بني الب�رس ولي�س الأ

أنه اأحر�س  أياً كانت �ش������فته اأن يزعم ا وعال وا

من غريه على �رسب من هذا امل�ش������اع: كاملاء 

والهواء والنور واللغة والعمل وال�شعر والر�شم 

و�رسوب الفن كله������ا، وبالتايل فاإن التحديث 

والتجديد يف ذلك كل������ه اأمر م�رسوع واليحق 

المرئ مهما اتخذ من �ش������فة اأن يحجر هذا 

أو يعطله، وهنا تقع امل�ش������كلة وتتفاقم  احلق ا

أبعادها، فه������ل التحدي������ث –باملعنى املوؤطر  ا

أي�ش������اً؟ واإن مل يكن كذلك  هنا- اأمر م�ش������اع ا

فم������ن ذا الذي يحق له التحديث ال�ش������ارب 

أل������وف عر�س احلائ������ط، كاأن يقول مثاًل:  باملا

بحور ال�ش������عر �ش������يئة ال تفي بالغر�س وهذه 

أو يقول  أبح������ري اأو هذا �ش������عري اجلدي������د. ا ا

�رسار على ك�رس همزة اإن بعد القول  مثاًل: االإ

ال معن������ى له ويجب جتوي������ز الفتح والك�رس.. 

مثلة؟ وهلم جرا من هذه االأ

 �ش������حيح اأن ما ذكرناه اأمور م�شاعة بني 
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النا�س على حد �شواء، وكل واحد ميلك منها 

خر، ولكن هذه  اأو ميلكها بقدر ما ميلكها االآ

امل�شاعية مرتبطة باحلق العام، حق اجلماعة 

واملجتمع، وبالتايل ف������اإن م�رسوعية التعديل 

ط������ار  والتجدي������د والتغي������ري.. حمفوف������ة باالإ

ال�شخ�شي الذي ال يعتدي على احلق العام، 

فراد ال  ولذلك فاإن حجب الو�ش������اية عن االأ

مواه، واللغة  يعني انتفاء الو�ش������اية عل������ى االأ

والفنون م�ش������وؤولية معلق������ة يعتنقها املجتمع 

ن املجتمع غائب عن مثل هذه امل�ش������وؤولية  والأ

العتبارات طبيعية فاإنها –امل�شوؤولية- معلقة 

برق������اب الفئ������ة املثقف������ة الواعي������ة ك�رسيحة 

وا�ش������عة واأغلبية متما�ش������كة موؤتلفة، كل هذا 

غ������ري واف وال يعطي اجل������واب الذي نريد. 

واحل������ق اإننا مل نق�ش������د منه جواب������اً بقدر ما 

أردن������اه متهي������داً للجواب. و�شن�ش������تبق مكان  ا

مبتغ������ى التمهي������د لنديل به هن������ا: مهما كان 

أين������ا، وكذلك اجتهاد غرينا، يف  أو را موقفنا ا

م�رسوعية وم�شاعية حق االجتهاد والتجديد 

والتغيري والتبديل.. يف هذه امل�شاعات فاإننا 

ال ن�شتطيع يف خامتة املطاف اأن نحجب هذا 

احلق عن اأح������د –بغ�س النظر عن كثري من 

االعتبارات- وال اأن نق�رسه على اأحد.. ولكن 

الزمان وح������ده الكفيل بدميومة ال�ش������حيح 

ال�شائب وباندثار اخلاطئ املتعرث، وكل ذلك 

نوط باحلق العام واملوؤ�ش�ش������ات االجتماعية 

واالعتباري������ة املتعددة التي تاأخذ عل عاتقها 

تقبل املحدث وا�شتح�ش������انه، ومن ثم تداوله 

وترويجه اأو رف�شه وا�شتنكاره وبالتايل عدم 

مر الذي  تعاطي التعام������ل معه اأو تداوله، االأ

أو زواله.. يقود بال�رسورة اإىل تال�شيه ا

والتاري������خ خري �ش������اهد ودليل على ذلك، 

أولئك الذين ابتكروا كلمات جديدة  فكثريون ا

وحدث������وا يف القيم االجتماعي������ة واجلمالية 

خالقي������ة.. فعا�س ما عا�س وزال ما زال،  واالأ

ون�ش������ي كل ما دار حولها من �شجال و�رساع 

نف: من يحق  وجدال. هنا نعود اإىل �شوؤالنا االآ

له التحديث؟ ال�شك يف اأن طاقة من ال�شوء 

كافية قد انت�رست على م�شكلتنا ت�شوغ لنا اأن 

أنه ال يجوز لغري  أينا فيها، كما ا أ ط������رح را نبدا

أنه ال يحق  الطبيب اأن يعالج املر�شى، وكما ا

دوية، فكذلك  لغري ال�ش������يدالين اأن يركب االأ

ال يحق لغري ال�ش������اعر اأن يجتهد يف ال�شعر، 

وال يح������ق لل�ش������كري اأو غري امللت������زم بالتعاليم 

الديني������ة، اأن يفت������ي يف الدي������ن وكذل������ك يف 

الر�شم والنحت واللغة والعمارة.. ومن اجلور 

واجلهل ب������ل والغباء اأن نقبل هذا احلكم يف 

مكان والنقبله يف مكان اآخر، فال اأحد ي�شلم 
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نف�ش������ه لغري الطبيب اإذا 

مر�س، وهذا ماال ميكن 

نكران������ه، فكيف ناأمل اأن 

نث������ق بتجدي������دات من مل 

يكن خمت�ش������اً يف اأي من 

املجالت ال�شابقة؟

الت�ش������اهل  اإن 

الناجم������ني  والالمب������االة 

ح�ش������ا�س  ع������ن ع������دم االإ

بالدرج������ة  بامل�ش������وؤولية 

ح�شا�س  االإ وهذا  وىل،  االأ

ال ميتلك������ه اإال من يعاين 

مكتبة  ويف  نتائج������ه  من 

التب�رس بالنتائج �ش������لفاً. 

ه������ذا يعن������ي بداي������ة اأن 

التحدي������ث  يف  احل������ق 

أ،  حم�شور باأهل االخت�شا�س من حيث املبدا

ط������الق اإمكان انبثاقه  م������ن دون اأن ينفي باالإ

يف غري املخت�ش������ني، ولكن ذلك �ش������اذ ونادر، 

أنف�ش������هم متفاوتون يف  على اأن املخت�ش������ني ا

درج������ات فهمهم واإتقانهم الخت�شا�ش������اتهم، 

فلي�س كل املو�ش������يقيني �شواء وال كل ال�شعراء 

طباء يف �شوية واحدة..  كبع�ش������هم والكل االأ

أنن������ا يف كل اخت�ش������ا�س اأمام فريقني،  ذلك ا

فريق على حم�س االخت�ش������ا�س وفريق ذي 

روح اإبداعية واملبدعون احلقيقيون وحدهم 

هم اأ�ش������حاب احلق يف التحديث والتجديد، 

وهم ميار�شون ذلك غالباً، ب�شورة ال�شعورية، 

وبدواف������ع اإبداعي������ة �������رسف ال تعر�������س اإىل 

معار�ش������ة املاألوف بقدر ما ت�شبو اإىل اإر�شاء 

الذات املبدع������ة واإرواء تطلعه������ا اإىل التميز 

والتمايز.. ها هنا تعرت�ش������نا م�شكلة جديدة 

خطر، بل هي مربط الفر�س  ه������م واالأ هي االأ
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كم������ا يقال، هذه امل�ش������كلة هي ع������دم معرفة 

املرء قدر نف�ش������ه وتطاوله على ما لي�س يحق 

له: ي�ش������مونها غروراً، تكرباً طي�شاً مراهقة، 

ت�رسعاً، نرج�ش������ية.. وهذه الت�ش������ميات كلها 

�شحيحة وخاطئة باآن معاً، �شحيحة بالنظر 

نها مل  أ�ش������لوبها ونتائجه������ا. وخاطئ������ة الأ اإىل ا

حتاول احلفر حتت ظواهرها للو�ش������ول اإىل 

أ�ش�شها الطبيعية، اإىل البواعث الفطرية التي  ا

تبنتها، ولذلك لن منيل اإىل هذه الت�ش������ميات 

و�شنحاول ك�شف الغطاء عنها. 

أبو عثمان اجلاح������ظ: »اإين راأيت  يق������ول ا

ن�شان متما�ش������كاً وفوق املتما�شك حتى اإذا  االإ

أو �ش������عره فاإنه يكون  أيه يف ابنه ا �ش������ئل عن را

متهافت������اً وف������وق املتهافت«. وج������الء املعنى 

ذاته ابن خل������دون اإذ قال بعد حثه املبدعني 

على مراجع������ة نتاجاتهم بالنق������د والتنقيح: 

ن�ش������ان مفتون ببنات فك������ره واإبداع  »فاإن االإ

قريحته«.

واحلق اإن ه������ذه ظاهرة طبيعية معروفة 

ميكن اإدراكها ب�ش������هولة وي�رس عند املبدعني 

جميعهم، حت������ى املبدع الناق������د الذي يقدر 

الوقوف على عرثاته وعيوبه ال ي�ش������تطيع اأن 

بداعه، ولي�س يف مكنته اإال اأن يعده  يتنك������ر الإ

بع�شاً منه كولده، على اأن ذلك يختلف متاماً 

عن الثقة بالنف�س والثق������ة باإبداعها ووعته، 

أبو الطيب املتنبي  مر الذي �ش������اغه ا هذا االأ

بقوله:

�سواردها عن  جفوين  ملء  اأن��ام 

ويخت�سم جراها  اخللق  وي�سهر 

وترتبط بهذه امل�ش������كلة مع�ش������لة اأخرى 

بداع وتوهم  هي ظاهرة ادع������اء املواهب واالإ

امتالك املواهب، وهذه مع�ش������لة اأعيت من 

يداويه������ا، نعم، اإن املبدع������ني احلقيقيني يف 

اإبداعاته������م م������ن مواهب ومل������كات اإبداعية 

أنهم يظلون  أو يتع������رثون.. اإال ا ق������د يخطئون ا

مبدعني وموهوب������ني، ولكن كيف تتفاهم مع 

راء يح�شب –اإن كان  فكار واالآ مدع متورم االأ

أنه خامت ال�ش������عراء  ميدان اإدعائه ال�ش������عر- ا

نبي������اء ويظن –اإن كان  قيا�ش������اً على خامت االأ

أنه �شيموت فن  الر�شم اخت�شا�شه االدعاء- ا

الر�ش������م.. اإن ذكر املتنبي اأمامه ظنه م�رسوباً 

كحولياً، واإن ذكر رافائيل خاله وجبة غداء، 

واإن �ش������ادفه ح�شن احلظ وعرف اأن املتنبي 

�ش������اعراً حقره ولعن تقليديته و)كال�شيكيته( 

ورمبا قال: )كل �شعره ال ي�شاوي و�شفي للق�س 

املخملي على ثغر اجلمر يف ق�شيدتي عطر 

القطر فوق ال�شطر..( ويف حني يقف فقهاء 

لغتنا املعا�رسون الكبار �شاعات مفكرين قبل 
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فتاء يف جواز الن�ش������بة اإىل  جمع له مفرد  االإ

من لفظه جند الواحد من هوؤالء يجمع خطا 

وين�ش������ب اإىل هذا اجلم������ع اخلطاأ، ويفتي يف 

هذا وذلك ويقرتح ح������ذف هذا وذاك ويرى 

اأن القدم������اء قد اأخطوؤوا يف ه������ذه القاعدة 

أمث������ال هذا  وتل������ك.. والطامة الك������ربى اأن ا

امل�شاب باإ�ش������هال االجتهادات التحديثية يف 

اللغة وال�ش������عر عاجز عن الكالم بالف�شحى 

دقيقة كاملة دون �ش������تني خطاأ لغوياً ونحوياً 

أ�ش������لوبياً.. ورمبا عجز مو�شيقيو هذا النوع  وا

ع������ن التمييز بني الر�ش������د والرف�������س اأو بني 

ال�»فا« وال�»حا«، وتتفاقم امل�ش������كلة وتتعاظم 

أو باأخرى، اإىل منابر  بو�شول هوؤالء بطريقة ا

أ�شاليبهم وحداثاتهم على  عالم وفر�شهم ا االإ

أ�ش������تطيع  خرين، مبدعني ومتلقني. وهنا ا االآ

القول ومن غري اأي ت������ردد: اإن حداثة هوؤالء 

هي املرفو�شة املنبوذة، ومعها كل بدعهم التي 

يظنونها اإبداعاً. ولكن ماذا لو ثمة مبدعون 

قزام؟  أت������ي به ه������وؤالء االأ أت������ون مبث������ل ما يا يا

هنا نعود اإىل ت�ش������اوؤلنا ال������ذي جعلناه عنواناً 

وهو: م������ن يحق له التحديث؟ ب������ل لنقل، ما 

دمنا و�ش������لنا اإىل هنا، هل التحديث من حق 

املبدعني كلهم، احلق، اإن قلنا باجلواز وقعنا 

يف م�ش������كلة، واإن قلنا بالتخ�شي�س وقعنا يف 

م�شكلة، فما احلل اإذاً؟

قب������ل اأن نعر�س ما نعتقده حاًل ال بد من 

أننا كثرياً ما  �ش������ارة اإىل م�شاألة مهمة وهي ا االإ

أنا�س يعدون –عند اجلرد ال�شنوي  نلتقي مع ا

اأو ت�شفية احل�شابات- من املبدعني ولكنهم 

بداع اأو ال يح�شنون  اإما ال ميتلكون اأدوات االإ

امتالكها، فال�ش������اعر ال������ذي ال ميتلك اللغة 

أوزانه لي�س  متميزاً ومعها مو�ش������يقا ال�شعر وا

خليقاً باأن يكون �ش������اعراً، واملو�ش������يقي الذي 

ال ميي������ز بني النغمات غ������ري جدير باأن يكون 

مو�ش������يقياً، وهكذا �ش������اأن الر�ش������ام والنحات 

والقا�������س وامل�رسحي.. واحل������ق اإنني ال اأميل 

اإىل عد هوؤالء مبدعني مل جند غ�شا�ش������ة يف 

جتويز التحديث للمبدع������ني كلهم، من دون 

اأن يعني ذلك �ش������حة اأو �شوابية كل حتديث 

منهم، فكل جديد يحم������ل بني طياته اإمكان 

اخلط������اأ وال�ش������واب، وينطوي عل������ى اإمكان 

جها�س واملوت  الثبات واال�شتمرار واإمكان االإ

املبا�رس، ولي�س اال�شتمرار دائماً دليل ال�شواب 

وال امل������وت املبا�رس دائم������اً دليل اخلطاأ، فكل 

خرى  �ش������يء مرتبط بعالئقه مع املعطيات االأ

التي متيت������ه اأو حتييه، وعند ه������ذه النقطة 

ياأتي دور القيم واملعايري اجلمعية التي تلعب 
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أو اإحياء الوليد  الدور احلا�ش������م يف اإمات������ة.. ا

اجلديد.

ولذلك نقول: ثمة �رسوط �رسورية ينبغي 

أو ينزع اإىل التحديث،  توفره������ا فيمن يرغب ا

وتتمثل ه������ذه ال�������رسوط بامت������الك املوهبة 

أكيداً وقوياً، و�ش������قل هذه  بداعية امتالكاً ا االإ

املوهبة وتنميتها وتغذيتها بالثقافة  املنا�شبة 

له������ا وباأكرب ق������در ممكن، وامت������الك اأدوات 

ب������داع الالزمة للموهبة امت������الكاً متميزاً  االإ

وقوياً، فالذي يريد اأن يجدد يف قواعد اللغة 

أو يغري فيه������ا ينبغي اأن يكون قد ه�ش������مها  ا

وا�ش������توعبها وامتلكها واّطلع على جتديدات 

غ������ريه ال اأن يكون خمفقاً اأ�ش������اًل، عجز من 

ك�ش������له عن حفظ قواعد اللغة وفهمها فاأراد 

اأن يك�رس قيودها لريتع بها كيفما ي�شاء. ومثل 

داب  خ������الق واالآ ذل������ك يق������ال يف الفنون واالأ

أثبت اأن جتدي������دك نابع من عجز  والعل������وم. ا

القدمي عن ا�ش������تيعابك تنح������ن لك الهامات 

أم������ا اإن كان جتدي������دك ب�ش������بب  احرتام������اً.. ا

عجزك عن ا�ش������تيعاب القدمي فهيئ نف�شك 

جيال. الحتقار االأ
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يعت������رب الرتاث ب�ش������قيه الثقافة ال�ش������فوية واملادية ج������زءاً مهماً من حقوق 

�ش������يلة، وحقاً اأ�ش������ياًل يحتاج لعناية وجه������د حقيقيني حلمايته  ال�ش������عوب االأ

وحفظه من ال�ش������ياع، ومن هنا تكمن اأهمية احلاجة اإىل �رسورة البحث عن 

أو املادي،  تداب������ري واقعية وخطوات اإيجابية لتوثيق التعبري الثقايف ال�ش������فوي ا

الذي يتعر�س ب�ش������كل دوري وم�ش������تمر اإىل خطورة ال�ش������ياع والتال�شي ب�شكل 

متعمد حتت م�شميات احلداثة والعوملة، وكذلك ثقافة العيب، وعدم احلاجة 

�شاطري التي قد تدخل يف منطق املحرمات، اأو عرب تناول جانب  لطرق باب االأ

واحد منه، 

الرتاث والهوية احل�ضارية

باحث وخطاط �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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واختزاله جميع������ه يف هذا اجلانب، مما 

أو تال�شيها،  يو�شلنا اإىل مرحلة طم�س للهوية ا

وخا�ش������ة يف ظل حتديات العوملة وتال�ش������ي 

الهوي������ة القومي������ة وظهور الدول������ة يف مقابل 

مة.  االأ

عندم������ا يريد اأحدنا اأن يقّيم جمتمعاً من 

ن�ش������انية فاإن اأول الطرق التي  املجتمعات االإ

ي�ش������لكها هو اللجوء اإىل درا�شة تراثهم التي 

ت�ش������مل الثقافة والعلوم والعادات والتقاليد 

واحلرف اليدوية واملعامل العمرانية. 

آة احلقيقية التي ت�شتمد  فالرتاث هو املرا

وه������ج املعلوماتية منها، وهي اإىل جانب ذلك 

تعد اأهم العوامل التي ت�شتند اإىل لغة احلوار 

والتفاهم والتاآخي، ملا تتمتع به من املقومات 

�شا�ش������ية فهي ج������زء مقد�س يف  والثوابت االأ

جيال جياًل بعد جيل  مة، تتناقلها االأ ذاكرة االأ

يف مواكب������ة احلدث واإث������راء اجلانب الثقايف 

لذلك املجتمع.

�شالمّية  حيث حتتل احل�شارة العربية االإ

مكان ال�ش������دارة بني احل�ش������ارات الب�رسية 

اإن�ش������انياً وثراًء ثقافياً،  عظمة وتراثاً وبعداً 

وامت������داداً ع������رب الزم������ان وامل������كان والتنوع 

فق. والت�شامح و�شعة االأ

وقد ا�ش������تطاعت هذه احل�شارة بتميزها 

الفري������د اأن تر�ش������ي جملة م������ن القيم واملثل 

واملب������ادئ ال�ش������امية عرب تاريخه������ا الطويل، 

واأن تكّر�س ذل������ك القيم واملثل مناذج ثقافية 

آثارها  وتراثية و�ش������لوكية واإبداعي������ة، تركت ا

ن�شانّية. العميقة يف �شتى ميادين املعرفة االإ

ن�شان – دائماً- حمور اهتمام تلك  وكان االإ

احل�ش������ارة، وعماد تلك القيم، واإليه اجتهت 

كل الدرا�ش������ات والعرب واملواعظ والتجارب، 

بحي������ث خلّفت لن������ا تلك احل�ش������ارة العربية 

�ش������المّية مناذج م������ن العط������اء الفكري  واالإ

ن�شاين بطاقة ال حدود لها. االإ

فال������رتاث جمموعة من الثقاف������ات التي 

اأ�ش������حت جزءاً من الن�ش������يج االجتماعي ال 

ميك������ن التفريط به وال التن������ازل عنه، كونها 

طياف يف  الذخ������رية الت������ي جتمع جمي������ع االأ

بوتقة واحدة متما�شكة.

فاحل������رف وال�ش������ناعات اليدوية تتميز 

بكونه������ا تعبرياً حقيقياً ع������ن التقاليد احلية 

�ش�س الثالثة  ن�ش������ان، فهي تعتمد على االأ لالإ

للتنمي������ة امل�ش������تدمية )التكيي������ف والتجديد 

بداع(. واالإ

�شالمي ي�شم تراثاً ح�شارياً  واإن العامل االإ

م������ن الفنون واحل������رف التقليدية يف �ش������تى 

امليادين احلياتية، ولكن هذا الرتاث الغني مل 

ن حقه يف التعريف به،  ياأخذ حتى االآ

كما اإن اخلا�ش������ية هي التي متيز الفنون 
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�شالمّية  واحلرف وال�ش������ناعات التقليدية االإ

خرى، والتي  من نظرياتها يف احل�شارات االأ

تنطلق من القيم اجلمالية امل�ش������رتكة، ولي�س 

من اجلانب الت�شكيلي وحده.

أر�شفة  اإن ر�شالة الرتاث  يف جمموعها هو ا

مة وفل�ش������فتها يف احلياة مع مواكبة  قي������م االأ

اإبداعه������ا الفني الذي يخت������زل املالحم و اإن 

مة، والتي من  الرتاث هو الهوية الثقافية لالأ

دونها ت�شمحل وتتفكك داخلياً، وقد تندمج 

ثقافياً يف اأحد التيارات احل�شارية والثقافية 

العاملية القوية.. وبالن�ش������بة للم�شلمني فاإنهم 

يتعر�ش������ون له������ذا التفكك ويندفع������ون بقوة 

مطردة نح������و التي������ارات العاملي������ة املتباينة، 

أو بع�شها يف  أ�شباب ذلك ا وميكن اأن نتلم�س ا

مثال. البطوالت وال�شري واالأ

فالرتاث ب�شقيه الثقافة ال�شفوية واملادية 

�ش������يلة،  جزءاً مهماً من حقوق ال�ش������عوب االأ

وحقاً اأ�ش������ياًل يحتاج لعناي������ة وجهد كبريين 

حلمايته وحفظه من ال�شياع، ومن هنا تكمن 

اأهمية احلاجة اإىل �رسورة البحث عن تدابري 

واقعية وخط������وات اإيجابي������ة لتوثيق التعبري 

أو امل������ادي، الذي يتعر�س  الثقايف ال�ش������فوي ا

ب�ش������كل دوري وم�ش������تمر اإىل خطورة ال�شياع 

والتال�شي ب�شكل متعمد اأو غري متعّمد حتت 

م�شّميات احلداثة والعوملة. 

لقد اأ�شحى الرتاث قيمة جمالية تاريخية 

يل������ح يف التوا�ش������ل مع عبق التاريخ ون�ش������يج 

املجتمعات يف طبيعة الرتاث من ناحية، ويف 

فادة من������ه ثانياً، ويف القيم العامة  طريقة االإ

الت������ي حتك������م اإىل حد ما � ولو على �ش������عيد 

القي������ادات الفكري������ة � عملي������ة التفاعل معه 

ثالثاً. 

ا طبيعة ال������رتاث، فاإن معظم الرتاث  فاأمَّ

�ش������المي يتمثل يف املكتب������ة العربية والتي  االإ

�ش������المي؛  ترجع بدايتها اإىل فجر التاريخ االإ

ول،  عندما قامت حركة التدوين يف القرن االأ

ثم انته������ت اإىل الت�ش������نيف يف القرن الثاين، 

وازده������رت كثرياً يف القرن الثالث ثم الرابع، 

خرى  وال يعني ذلك غمط جوانب الرتاث االأ

عراف  آثارها، فاإن االأ أو التقليل من ا حقوقها ا

االجتماعي������ة والتقالي������د اخللقي������ة تتوارثها 

جيال  جيال الالحقة وتكت�ش������بها م������ن االأ االأ

ال�ش������ابقة، وكذل������ك ف������اإن املخلف������ات املادية 

مة  املحفوظة تو�ش������ح امل�شتوى احل�شاري لالأ

ومدة تنوع ن�ش������اطها يف املا�ش������ي، ولكن من 

الوا�ش������ح اأن املكتبة العربية هي اأهم جوانب 

�شالمي، وقد كتبت معظم املوؤلفات  الرتاث االإ

دبي  أدبي������ة رفيعة مما يرتفع بالذوق االأ بلغة ا

وال������رثوة اللغوية للقارئ؛ الذي البد اأن يتمتع 

مب�ش������توى لغوي وثقايف منا�شب؛ ليتمكن من 
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فادة من املكتبة العربية )الكال�شيكية(. االإ

واإذا كان������ت ه������ذه الظاهرة م������ن مزايا 

الرتاث � وه������ي كذلك فاإنها توؤدي اإىل العزلة 

بينه وبني اجلماهري التي حتتاج اإىل تي�ش������ريه 

وتوطئت������ه ؛ اإذ لي�س من املعق������ول اأن نطالب 

اجلمهور الوا�شع باالرتفاع اإىل امل�شتوى الفني 

الالزم للتعامل مع ال������رتاث يف الوقت الذي 

كادمييني يلقون  نع������رف متاماً اأن معظ������م االأ

�شعوبات �شتى يف هذا املجال؛ بل اإن معظم 

دبية املتخ�ش�شة  ق�شام االأ املحا�رسات يف االأ

ال تُلقى باللغة العربية الف�شحى!!.

جي������ال  اإن عملي������ة نق������ل ال������رتاث اإىل االأ

املعا�رسة لي�شت �شهلة، فاإن احتمال التحريف 

أبرز  املتعم������د للقي������م الرتاثي������ة يعت������رب م������ن ا

خطار التي اقرتنت مبا مت يف هذا املجال؛  االأ

ب�شبب الغزو الثقايف الذي تعر�شت له اأر�س 

�شالمية، والذي اأدى اإىل اإحالل  احل�شارة االإ

قيم ثقافية جديدة تت�شل باحل�شارة الغربية 

وال ترتكز اإطالقاً على جذورنا الثقافية.

اإن التي�شري املطلوب والتوطئة املق�شودة؛ 

م������ة  أق������الم توؤم������ن بعقي������دة االأ حتت������اج اإىل ا

مة  �ش������المية، وتُِقرُّ بجدوى جتديد روح االأ االإ

وقيمها باالرتكاز على جذورها احل�ش������ارية 

والثقافية. ومن دون ذلك لن يكون التي�ش������ري 
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اإال ت�ش������ويهاً منظماً وتخريباً مق�شوداً، ولن 

مة بل  يثم������ر يف تعميق الوح������دة الثقافية لالأ

ح�شا�س  �شيزيد يف الف�شام، ويقوي الت�شتت واالإ

بال�شياع وفقدان الهوية.

نعم، اإن ثمة �ش������حوة البد من االعرتاف 

بها ومن تقوميها.. �شحوة نحو اإحياء الرتاث 

وروبية  تختلف عن حركة )الريني�ش������ان�س( االأ

بكونها تلت�ش������ق باجلذور القريبة، وال تعاين 

من م�ش������كلة حذف مرحل������ة تاريخية معينة 

وروبية؛ اإن  حي������اء االأ كم������ا حدث حلرك������ة االإ

يجابية التي تت�ش������م بها حركة  هذه النظرة االإ

أثر عميق  �ش������المية احلديثة ذات ا حياء االإ االإ

يف التعامل مع الرتاث..

ولعل من املظاهر القوية لهذه ال�شحوة: 

قبال الكبري على حتقيق الن�شو�س الرتاثية  االإ

ون�رسه������ا، كما وتتعاون يف ذلك املوؤ�ش�ش������ات 

اجلامعي������ة والعلمية والتجاري������ة.. ورغم اأن 

ذلك يتم ب�ش������ورة ع�ش������وائية اإىل حد ما؛ من 

حيث عدم الو�ش������وح اال�ش������رتاتيجي، وعدم 

ولوي������ات، بل ع������دم االتفاق على  تق������دمي االأ

قواعد ن�رس حمددة، فاإن ذلك �ش������يوؤدي حتماً 

اإىل تكام������ل املكتب������ة العربي������ة القدمية؛ مما 

أم������ام الباحثني للقيام بدورهم  يهيئ املجال ا

يف التحليل والرتكيب؛ بغية و�ش������ل احلا�رس 

باملا�شي، ويف الوقت نف�شه دفع احلا�رس اإىل 

م������ام للِّحاق ببقية املت�ش������ابقني باالعتماد  االأ

على تقوية اجلذور وحتديد الهوية خوفاً من 

ال�شياع يف حلبة ال�شباق..

فال بد اأن تكون معامل الطريق وا�ش������حة، 

م������ة ثابتة واثق������ة، واأن  واأن تك������ون ُخط������ا االأ

ي�شودها روح التحدي للتخلف والتمرد على 

الواقع.

فالطفرات هي الو�ش������يلة الوحيدة للَّحاق 

مر  خرين ف�شاًل عّمن �شبقهم، وما دام االأ باالآ

كذلك فال بد من درا�ش������ة التاريخ احل�شاري 

زمات الع�شيبة التي  العاملي وخا�شة فرتات االأ

مرت باالأمم، والبد من اأن تتحول الدرا�شات 

مة وال تقبع يف مدارج  اإىل روح عام������ة يف االأ

كادمييني اأو على رفوف املكتبات.  االأ

 )LEGACY( ورغم اأن م�شطلح الرتاث

يف احل�ش������ارة الغربي������ة املعا�������رسة يطل������ق 

أي�شاً على املخلفات احل�ش������ارية والثقافية  ا

والدينية؛ فاإن الروح العلمانية )غري الدينية( 

املهيمنة عل������ى الفكر الغربي احلديث جعلته 

رث احل�ش������اري؛  ال مييز بني الدين وبقية االإ

ب������ل هو يتعام������ل مع الرتاث على �ش������واء بني 

ن�ش������ان املخلوق وما م�شدره  ما م�ش������دره االإ

له اخلالق، فال������كل يتعر�س لعملية النقد  االإ

واالنتقاء والقبول والرف�س، ويخ�شع الدين 

أية قدا�شة. لهذا املنهج دون ا
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ومن هنا يكمن خطر اعتبار الدين تراثاً 

�شمن الظالل العلمانية الغربية التي اأحاطت 

مب�شطلح )الرتاث(، فامل�شكلة اإَذْن لي�شت يف 

تعريف الرتاث كا�ش������طالح علمي ح�شاري، 

واإمنا يف هيمنة الفكر الغربي وقيادته للعلوم 

وللثقافة، وحتديده مل�شطلحاتهما و�شبغهما 

ب�شبغته غري الدينية.

اإن درا�ش������ة الرتاث بعمق و�شمولية بعيدة 

عن االنحياز والتطرف، ي�ش������جع على تقدير 

القي������م العاملية التي تعترب حيوية لفنون العامل 

وتقاليده.

وك������ون الوعي بجمال ال�ش������كل والنموذج 

واللون لي�س فقط ممتعاً من الناحية اجلمالية 

اأو جودة الت�شميم، واإمنا ميثل نظاماً عاملياً 

أ�شد اإثارة. اأكرث عمقاً وا

وهو يهدف ب�شكل عام اإىل الرتويج لثقافة 

الت�ش������امح بني ح�ش������ارات الكون عن طريق 

التبادل الثقايف.

¥µ
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�شياء نحو  يجابية يف ال�شعر ميّثل املفاهيم اخلرية، ويوّجه االأ اإنَّ مدلول االإ

احلق بحكمة وروّية، معتمداً العقل، بعيداً عن الع�شبية الفكرية املتهورة.

يجابي������ة تدعو اإىل اخل�ش������ال احلمي������دة، وتوؤكد عل������ى العلم واحِللم  واالإ

واحلكمة.. اأما ال�شعر الذي ال توجد فيه بواعث القيم واالأخالق، وال يحتوي 

اإال املعنى املبتذل ؛ فال يدل عليه اإال م�شطلح ال�شلبية.

وعات ال�شعراءشوعات ال�شعراءشوعات ال�شعراء شمو�شمو�

المشالمشالم � �شبني اجلاهلية والإ شبني اجلاهلية والإ

كاتب �سوري 

العمل الفني: الفنان مطيع علي،

❁ ❁

˜

❁

عالء الدين ح�سن عالء الدين ح�سن 
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يجابية  أو االإ   وال �شك اأن مدلول ال�شلبية ا

يختلف من ع�رس اإىل اآخر.. فال�ش������عر الذي 

كان ينّمي الفنت بني القبائل ظاهرة �ش������لبية 

نراها يف احلياة االجتماعية اجلاهلية، ومثل 

هذا ال�ش������عر حافظ على نار احلرب.. وثمة 

نوع من �ش������عر املديح يقوم باملهمة ال�ش������لبية، 

أنا�������س ال تتوافر فيهم  وهو الذي يق������ال يف ا

ال�شفات احلقة التي يذكرها املمدوح.

ويف املناحي الفكري������ة ميكن ح�رس هذا 

أه������ل اجلاهلي������ة يف التطرّي  اجلانب ل������دى ا

ميان بالعني التي اإذا اأ�شابت  والت�ش������اوؤم واالإ

�شا�س الذي قامت عليه نظرية  قتلت.. اأما االأ

أ�ش������ا�س اقت�شادي. وملا  الكرم اجلاهلي فهو ا

كان القراآن الكرمي يلح يف ذم البخل والطمع، 

هما من اآفات احلياة االقت�ش������ادية  فقد عدَّ

واالجتماعية. 

أم������ا ما نراه �ش������لبياً يف املناحي الرتبوية  ا

ذات العالق������ة االجتماعي������ة، فه������و التوجيه 

واالأخالقي اخلاطئ..  االجتماعي  ال�شلوكي 

أد: »واإذا ُب�رصِّ  مة ذلك ظاهرة ال������وا ويف مقدَّ

نث���ى ظ���لَّ وجه���ه م�س���ودًا وهو  اأحده���م بالأ

كظيم * يت���وارى من القوم من �سوء ما ُب�رصِّ 

���ه يف الرتاب  ب���ه اأمي�سكه على ه���ون اأم يد�سرُّ

األ �ساء ما يحكمون«.

وراق املزيفة  وك�ش������ف القراآن الك������رمي االأ

أه������ل اجلاهلي������ة يقتل������ون بناتهم  الت������ي كان ا

مبوجبه������ا يف قول������ه: »ول تقتل���وا اأولدك���م 

خ�سية اإمالق نحن نرزقهم واإياكم اإنَّ قتلهم 

كان ِخطئًا كبريا«.

أد يتم يف �ش������ور قا�ش������ية..  وق������د كان الوا

يذكر القرطبي يف تف�شريه اأن رجاًل جاء اإىل 

ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه و�شلم( وقال: اإين 

ارتكبت يف اجلاهلية ذنباً اأخ�شى اأن ال يغفر 

اهلل يل.. لقد رزقني اهلل بنتاً فت�شفعت اأمها 

أتركها حتى �ش������ارت م������ن اأجمل الفتيات  اأن ا

أ�ش������اأ اأن اأزوجها وال اأن اأدعها  فُخطبت، فلم ا

قارب  مها: اأريد زيارة االأ بغري زوج، فقل������ت الأ

فابعثيه������ا معي. فاألب�ش������تها اأجم������ل الثياب 

واأخذت علّي املواثي������ق اأن اأعيدها، فذهبت 

بها اإىل بئر واأردت اإلقاءها فيها، فالتزمتني 

وراحت تبكي، اإال اأن احلمّية غلبتني فاألقيتها 

يف البئر حتى انقطع �شوتها. فبكى الر�شول 

أُمرت اأن اأعاقب اأحداً مبا  الكرمي وقال: )لو ا

فعل يف اجلاهلية لعاقبتك(. 

يف مقابل ذلك اأدرك البع�س خوف بناته 

من الت�رسد وال�شياع بدافع حب كبري.. يقول 

حطان بن املعلى مبزيد من تهذيب: 

ل������ول ب���ن���ي���ات ك����زغ����ب ال��ق��ط��ا

اإىل بع�س ب��ع�����س   م��ن  ُح��ط��ط��ن 
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وا�����س����ع م���������س����ط����رب  يل  ل�����ك�����ان 

ر�س ذات الطول و العر�س يف الأ

واإمن�����������������ا اأولدن�����������������������ا ب���ي���ن���ن���ا

ر�����س اأك���ب���ادن���ا  مت�����س��ي ع��ل��ى الأ

ع��ل��ى بع�سهم ال���ري���ح  ه��ّب��ت  ل���و 

الغم�س ع��ن  ع��ي��ن��ي   لمتنعت 

يجابية: املناحي الإ

أ  »ن�رسة  يجابي كان مبدا يف اجلان������ب االإ

������ل يف /حلف  اإن�ش������انياً متثَّ أً  املظلوم« مب������دا

الف�شول/ الذي تعاهدت فيه بع�س القبائل 

اإال  مظلوم������اً  مبك������ة  يج������دوا  ال  اأن  عل������ى 

ون�������رسوه. وقد قال فيه ر�ش������ول اهلل )�س(: 

)لقد �ش������هدت يف دار عب������د اهلل بن ُجدعان 

أما لو ُدعي������ت اإليه يف  -حل������ف الف�ش������ول- ا

جبت..(. وكانت )دار الندوة( يف  �ش������الم الأ االإ

مكة للتنا�ش������ح والت�شاور للو�ش������ول اإىل حل 

�شالم يف قوله  ه االإ أقرَّ أ ا امل�شكالت، وهذا مبدا

تعاىل: »واأمرهم �شورى بينهم«. و يف قوله عز 

مر«.  وجل: »و�شاورهم يف االأ

وقد اأدرك العديد من ال�ش������عراء واجبهم 

نحو جمتمعهم، ويلمع بني �ش������عراء اجلاهلية 

أر�ش������ى دعائم  أبي �ش������لمى الذي ا زهري ب������ن ا

أ�شهر ق�شائده، وهي معلقته التي  ال�شالم يف ا

نظمها م�شيداً ب�: هرم بن �شنان واحلارث بن 

عوف، حني �شعيا اإىل ال�شلح بني ذبيان وعب�س 

اللت������ني خا�ش������تا حرباً �رسو�ش������اً يف املذبحة 

امل�شهورة بحرب: داح�س والغرباء.

   وقد اأدرك »زهري« وظيفته ف�ش������ذَّ عن 

ذوق اجلاهليني واأفكارهم التي طالبت بالثاأر 

ودعت اإىل �شفك الدماء، وراح يظهر �شلبيات 

احلرب يف �شور خميفة، لعل النا�س يرتدعون 

عنه������ا وينتهون منها، فهي حين������اً نار ملتهبة 

حترق االأخ�رس والياب�������س، وحيناً اآخر رحى 

تطحن النا�س بال رحمة وال راأفة. يقول:

وما احلرب اإل ما عِلمتم و ذقُتْم

ِم املرجَّ باحلديث  عنها  هو  وما 

تبعثوها ذميمًة تبعثوها،  متى 

فَت�رَصِم اأ�رصيتموها   اإذا  وَت�رْصَ 

َرَعْوا ما َرَعْوا من ظمئهم  ثم اأوردوا

ى  بال�سالح وب��ال��دِم غ��م��ارًا ت��ف��رَّ

وا منايا بينهم  ثم اأ�سدروا فق�سَّ

��ِم اإىل ك������الأٍ  م�����س��ت��وب��ٍل  م��ت��وخَّ

اإنه ي�شور احلرب يف �شور خميفة، وين�شد 

ال�ش������لم من بابه الوا�ش������ع، ويقيمه على النية 

الطيبة والرغبة ال�ش������ادقة، لي������دوم وينتفع 

النا�س به، ولتنت�رس الرحمة واملوّدة.

كان زه������ري اأخالقياً اجتماعياً مرتفعاً يف 

تفكريه ومثاليته على امل�ش������توى ال�ش������ائد يف 

ع�������رسه اجلاهلي، فرف�س البط�س وق�ش������وة 

أثنى على الذين �شموا بطباعهم..  االنتقام، وا
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وه������و اإىل ذلك ذو �ش������عر 

حكيم فيه حمب������ة واإخاء 

م عقله  و�شلوك كرمي، حكَّ

يف كل ق������ول قاله، وكانت 

ن�ش������ان  نف�ش������ه نف�������س االإ

الواث������ق.. ن������رث حَكمه يف 

قال������ب تعليم������ي، واتخذ 

ن������زع في������ه اإىل  مذهب������اً 

املعنى  وتقريب  ي�شاح  االإ

بالت�ش������بيه امل������ادي، ومن 

�شبياًل  الو�شف  اتخذ  ثم 

اإىل غايته، وبدا و�ش������افاً 

ماهرا. وثمة تن�شيق وثيق 

ا�ش������تطاع  ورب������ط حمكم 

بهما –زه������ري- اأن يحقق 

ال�ش������عر كل ما  ل�ش������نعة 

م������ن حتبري  هو ممك������ن 

وحت�شني. يقول: 

ينلنه املنايا  اأ�سباب  ه��اَب  وَم���ْن 

ِم لَّ ب�سُ ال�سماء  اأ���س��ب��اَب  ي��رق  واإن 

فحتمية املوت وما فيها من ق�ش������اء، من 

مور التي �ش������غلت ذهن زهري، واأذهان  بني االأ

ع�شى:  ال�شعراء اجلاهليني، كقول االأ

قى اإذا اأنت مل ترحل بزاٍد من الترُّ

دا ولقيت بعد املوت من قد تزوَّ

كمثله تكون  ل  اأن  على  ندمت 

��د مل��ا ك��ان اأر���س��دا واأن���ك مل ُت��ر���سِ

بر�س )وهو من قدماء  وكقول عبيد بن االأ

اجلاهلية(:   

ول��ل��م��رء اأي�����اٌم ُت���َع���درُّ وق���د رع��ْت

ِد  َمْر�سَ كلَّ  للفتى  املنايا  حبال 

وه������ذا املعنى جنده عن������د كعب بن زهري 

�شالم( حيث يقول: )يف االإ
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وامل���رء م��ا عا�س مم���دوٌد ل��ه اأم��ٌل

ثر   ل تنتهي العني حتى ينتهي الأ

فالقدر عند كع������ب اأمر حتمي مكتوب.. 

أبيه زهري فاملوت ناقة عمياء تخبط  اأما عند ا

مينة وي�رسة، ت�ش������يب ه������ذا وتخطئ هذا.. 

يقول يف �شورة اإبداع:

ْب راأيت املنايا خبط ع�سواء من ُت�سِ

فيهرِم ر  ُيَعمَّ تخطئ  وَمن  ْتُه  مُتِ

أ�ش������هر  ويتح������دث َع������دي بن زيد – وهو ا

�شعراء امل�شيحية يف اجلاهلية – يتحدث عن 

الفناء وزوال احلياة ليكون ذلك و�ش������يلة اإىل 

العظة والعربة. يقول:

اأن����اخ����وا ع��ن��دن��ا ق���د  رك����ب  ُربَّ   

لل ي�����رصب��ون اخل��م��ر ب��امل��اء ال���زرُّ

بهم الدهر  ع�سف  اأ�سحوا  ثم   

بالرجال الدهر  ي��ودي  وك��ذاك 

فالدني������ا اإىل زوال، وكل م������ن عليها فان، 

حتى �ش������م اجلبال، وال يغرنك تقلب الذين 

أمي������ة بن اأبي  كف������روا يف البالد.. وبح�ش������ب ا

ال�شلت الثقفي:

����ر  ل ب�������دَّ ي����وم����ًا وك���������لرُّ م����ع����مَّ

زواِل اإىل  ي�������س���ري  دن����ي����ا  وذي 

وي���ف���ن���ى ب���ع���د ِج����دت����ه وي��ب��ل��ى

�سوى الباقي املقد�س ذي اجلالِل

والقيم التي تغنى بها �ش������عراء اجلاهلية 

كثرية، ت�ش������ور املفاهيم الفا�شلة التي كانت 

عر�شة لكثري من الباحثني.. فاحِللم والكرم 

والوفاء وال�ش������جاعة وال�شدق وحماية اجلار 

و�شعة ال�شدر واإغاثة امللهوف ودفع الظلم.. 

قيم تغنى بها ال�ش������عراء.. ه������ا هو طرفة بن 

أ�ش������اء اإلي������ه اأهل احلياة  العب������د البكري قد ا

فا�ش������تد عليه الظلم؛ فعربَّ ع������ن ذلك تعبرياً 

بارعاً فقال: 

وظلم ذوي القربى اأ�سدرُّ م�سا�سًة

ِد على النف�س من وقع احل�سام املهنَّ

واأجاد واأبدع حني قال:

يام ما كنت جاهاًل �ستبدي لك الأ

ِد خ��ب��ار م��ا مل ُت���َزوِّ وي��اأت��ي��ك ب��الأ

يام ما مل تكن تعلمه،   اأي: �ش������تظهر لك االأ

وياأتيك باخلرب ما مل ت�شاأله عن ذلك. وقد كان 

الر�ش������ول �شلى اهلل عليه و�ش������لم يتمثل بهذا 

البيت. وملا �ش������مع _ عليه ال�شالة وال�شالم 

- بيت لبيد بن ربيعة العامري امل�شهور:

باطل اهلل  خال  ما  �سيء  كل  األ 

ن���ع���ي���م ل حم����ال����ة زائ�����ل وك������ل 

قال: اأ�ش������دق كلمة قالها �ش������اعر: كلمة 

لبيد: )اأال كل �شيء ما خال اهلل باطل(. وكان 

بيات ل�: ُق�س  الر�شول )�س( قد �شمع هذه االأ

بن �شاعدة:
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ول���������ي���������� الأ ال��������ذاه��������ب��������ني  يف 

�����ن م����ن ال�����ق�����رون ل���ن���ا ب�����س��ائ��ْر

مل��������������ا  راأي������������������������ت  م�������������������������واردًا

ل���ل���م�������وت ل���ي�������س ل���ه���ا م�������س���ادْر

وراأي�������������������ت ق�������وم�������ي ن����ح����وه����ا

�����س����اغ����ْر ك�����اب�����ر والأ مي�������س���ي  الأ

اإل������ي������� امل������ا�������س������ي  ي�������رج�������ع  ل 

ال����ب����اق����ني غ���اب���ْر م�����ن  ��������َي  ول 

حم�����ال������ ل  اأين  اأي�������ق�������ن�������ت 

�����ة ح���ي���ث ����س���ار ال����ق����وم ���س��ائ��ْر

فق������ال )علي������ه ال�ش������الم(: )يعر�س هذا 

الكالم يوم القيامة على ق�س بن �شاعدة، فاإن 

كان قاله هلل فهو من اأهل اجلنة(.

أنه  بيات يرى ا وال �ش������ك اأن �ش������احب االأ

ال مفر من املوت وال حيل������ة، فال ينفع اإزاءه 

�شحة وال �شباب وال قوة. 

وم������ن ال�ش������عر ال������ذي يدل عل������ى مكارم 

االأخالق قول عنرتة:

حليلها عند  احلي  فتاة  اأغ�سى   

اأغ�ساها ل  اجلي�س  يف  غ��زا  واإذا 

واأغ�سرُّ طريف اإن بدت يل جارتي

ح��ت��ى ي�����واري  ج���ارت���ي  م��اأواه��ا

فعنرتة �ش������اعر عفيف ي�ش������مو به عفافه 

فوق ما عهدناه عند كثري من ال�شعراء الذين 

تتبع������وا مواطن اللهو والدن�������س ؛ فهو اإن زار 

أة مل يزرها اإال وزوجها حا�رس، واإن بدت  امرا

جارت������ه غ�سَّ طرف������ه وامتلك زمام نف�ش������ه. 

يقول:

ماجٌد اخلليقة  �سمح  ام���روؤٌ  اإين 

هواها اللجوَج  النف�س  ت��ب��ع  اأُ ل 

اإنه ي�شور مروءة اجلاهلية، وهي مروءة 

طرزه������ا حب ع������ذري البنة عم������ه التي من 

اأجلها حارب وا�شتب�ش������ل، ومن اأجلها �ش������اق 

مناقب������ه وحمامده. وكان حني ي�ش������تد الباأ�س 

أم������ام ناظريه فيندفع قائاًل يف  يلمع خيالها ا

�شورة ثائر:

نها  فوِددت تقبيل ال�سيوف ؛ لأ

��ِم مل��ع��ت ك���ب���ارق ث���غ���رك امل��ت��ب�����سِّ

اإنه خلق �شاٍم يرتقي ب�شاحبه عن الغايات 

احل�شية اإىل �شفاء الروح ونقاء القلب وعزة 

يجاز بخيال  النف�������س. وقد كان ينزع نزعة االإ

متوثب ي�ش������تند اإىل الت�شبيه احل�شي املرتبط 

بالعاطفة، احلاف������ل بالتاريخ والرتفع. يقول 

يف مطلع بائيته:

ل يحمل احلقد من تعلو به الرتب

ول ينال العال من طبعه الغ�سب

وكان �شعره يف جميع اأحواله �شورة لنف�س 

�شاحبه، فيه حياة ودفء وتوا�شل.
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�سالم: نفوذ ال�سعر يف الإ

يجابي ومناه  �شالم ال�شعر االإ ه االإ وقد وجَّ

ودعا اإليه. جاء يف احلديث: )فما وافق احلق 

منه فهو ح�ش������ن، وما مل يوافق احلق منه فال 

�ش������الم قِبل ال�شعر الذي كان  خري منه(. فاالإ

اإىل اهلل، والذي ميتلك قيماً روحية �شادقة، 

والذي يناأى عن اخلرافة وال�شحر وال�شعوذة 

والرذائل والتع�شب ؛ والذي يدعو اإىل التاأمل 

ن�شان. والتدبر ويحرتم حقوق االإ

وقد �ش������ح يف كتب احلديث اأن الر�شول 

�ش������لى اهلل عليه و�ش������لم ق������ال يف غزوة // 

ُحنني // ه������ذا البيت من الرج������ز املنهوك 

وامل�شطور: 

ك��������ذب ل  ال��������ن��������ب��������ي  اأن�������������������ا 

اأن��������������ا اب������������ن ع������ب������د امل����ط����ل����ب

وكان )عليه ال�شالم( ي�شتعني ب�شماع ال�شعر 

على قطع امل�شافات يف ال�شفر بكل جوارحه. 

�ش������الم، وخ�سَّ ح�شان  أثنى على �شعراء االإ وا

خرين  بن ثابت بالعناية والرعاية اأكرث من االآ

ثر �ش������عره الكب������ري يف امل�رسكني. والطف  ؛ الأ

أزيدينا يا ُخنا�س(. اخلن�شاء بقوله: )ا

واأخرج البخاري يف �ش������حيحه عن �شلمة 

كوع )ر�شي اهلل عنه( قال: خرجنا مع  بن االأ

ر�شول اهلل )�شلى اهلل عليه و�شلم( اإىل خيرب، 

كوع: اأال  فق������ال رجل من القوم لعام������ر بن االأ

ت�ش������معنا من هنيهاتك ؟.  وكان عامر رجاًل 

�شاعراً � فنزل يحدو بالقوم ويقول: 

ال��ل��ه��م ل����ول اأن�����ت م���ا اه��ت��دي��ن��ا

���س��ل��ي��ن��ا ول  ت�������س���دق���ن���ا  ول 

ف������اأن������زل������ن  ����س���ك���ي���ن���ة  ع��ل��ي��ن��ا

لق��ي��ن��ا.. اإن  ق��������دام  الأ وث���ّب���ت 

فق������ال ر�ش������ول اهلل )�������س(: )م������ن هذا 

كوع. فقال:  ال�ش������ائق(؟. قالوا: عامر ب������ن االأ

)يرحمه اهلل(. 

أُبَ������ي بن كعب ر�ش������ي اهلل عنه اأن  وع������ن ا

ر�ش������ول اهلل �ش������لى اهلل عليه و�شلم قال: )اإنَّ 

من ال�شعر حلكمة(.

وكان عم������ر ب������ن اخلطاب )ر�������س( كثري 

االعتناء بال�ش������عر، ي�شاأل ال�ش������عراء وي�شتمع 

نه  أيه فيما ي�ش������تمع اإليه؛ الأ اإليه������م، ويديل برا

يدل على معايل االأخالق و�ش������واب الراأي.. 

ولكنه مع ذلك كان �شديداً مع ال�شعراء الذين 

يخرجون عن جادة احلق. وكذلك كان عثمان 

بن عفان )ر�ش������ي اهلل عنه( يحتفي بال�شعر 

وي�شت�شهد به يف كالمه. 

مث������ال للنا�������س عام������ة،  و�������رسب اهلل االأ

ولل�شعراء من النا�س، يف فهم املق�شود بالكلم 

الطي������ب: »اأمل تَر كي���ف �رشب اهلل مث���اًل كلمة 

طيب���ة ك�س���جرة طيبة اأ�س���لها ثاب���ت وفرعها 

يف ال�س���ماء توؤت���ي اأُكله���ا كل حني ب���اإذن ربها 
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مثال للنا�ض لعلهم يتذكرون  وي����رشب اهلل االأ

ومث���ل كلمة خبيثة ك�س���جرة خبيث���ة اجُتثت 

ر�ض ما لها من قرار..«.  من فوق االأ

ألغى املفهوم  �شالم الع�ش������بية، وا ونبذ االإ

ة بدالً منه: »اإنَّ  مَّ القبلي، وو�ش������ع مفهوم االأ

ه������ذه اأمتكم اأمة واح������دة..«. ويف احلديث: 

)لي�س منا من دعا اإىل ع�شبية(.

يجابية: كان ال�ش������عر  وم������ن املناح������ي االإ

زمات العائلية، ويك�ش������ف  يجاب������ي يحل االأ االإ

زواج  عن املواقف ال�ش������لبية التي يتخذها االأ

من زوجاتهم وهم يحمل������ون معتقداً جاهلياً 

يف�ش������ل البنني عل������ى البنات.. فق������د تزوج 

أن تل������د له غالماً،  اأعراب������ي جاري������ة، وطمع ا

فولدت له بنتاً، فهجرها و�شار ياأوي اإىل غري 

بيتها، فمرَّ بخبائها بعد عام، فاإذا هي تقول 

البنتها منه:

ب�������ي ح����م����زة  ل ي��اأت��ي��ن��ا م����ا لأ

يلينا ال�����ذي  ال���ب���ي���ت   يف  ي��ظ��ل 

ال��ب��ن��ي��ن��ا ن��ل��د  ل   اأن  غ�����س��ب��ان 

ت�������اهلل  م�����ا ذل�������ك  يف اأي���دي���ن���ا

واإمنا ناأخذ ما اأُعطينا

بيات، م������رَّ نحوهما حتى  فلما �ش������مع االأ

دخ������ل عليهما، وقبَّل الطفلة وقال: ظلمتكما 

ورب الكعبة.

آن الكرمي الذي ت�شمن �شورة با�شم  والقرا

»ال�ش������عراء« ارتفع باللغة العربي������ة اإىل اأعلى 

آياته  م�شتوى بالغي، فالقراآن كتاب اأُحكمت ا

لت من لدن حكيم خبري.. وهو تبيان  ثم ُف�شِّ

، تتميز  لكل �ش������يء.. وهو كتاب مب������ني مي�رسَّ

االأخالق في������ه بتوازنها، فتعطي العقل حقه، 

وتعطي القلب حقه، وتعطي اجل�ش������م حقه.. 

اإنه كت������اب احلقيقة كله������ا.. يبني وال يهدم، 

ي�شامح وال يتع�شب. وعا�شق القيم اجلمالية 

دب = يج������د يف القراآن ما  = يف ال�ش������عر واالأ

�شلوب  ينمي حا�ش������ته، ويغذي �ش������عوره.. فاالأ

بي������اين معجز يف نظمه ومعن������اه ومبناه، ويف 

�ش������كله وم�ش������مونه.. ينمي العقول باملعرفة، 

رادات  مي������ان، ويقوي االإ ويغ������ذي القلوب باالإ

بالتوجه ال�ش������حيح، ويعزز ال�ش������لوك مبكارم 

ن�شان اإىل عالقة  االأخالق، ويرتقي بكرامة االإ

مبا�رسة باخلالق بعيداً عن الو�ش������اطات بكل 

آنية فيها من املرونة  أ�ش������كالها.. العبارة القرا ا

وال�ش������عة بحيث يفهمها العق������ل، ويجد فيها 

ن�ش������ان ما ي�ش������بع فكره ووجدان������ه بالفهم  االإ

الفطري. وهو كتاب عاملي يت�ش������من الدعوة 

باحلكمة واملوعظة احل�ش������نة، واأهل احلكمة 

يغلب عليهم النظ������ر العقلي، واأهل املوعظة 

يغلب عليهم التاأثر العاطفي.. وهنا جمع بني 

اإ�شاءة العقول وا�شتمالة القلوب.

أنهم  وبعد: اإنَّ ال�شعراء ينبغي اأن يعرفوا ا
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هبة اهلل للب�رسية، ور�ش������ل حمبته الدائمون، 

يجابي من اأهم مهمات  وتعميق اجلان������ب االإ

ر�ش������ل املحبة.. وهذا املنهج ينبغي اأن يجعل 

من ال�ش������عراء اأ�شحاب نفو�س لوامة حتا�شب 

أ�ش������حابها على كل �ش������غرية وكبرية، فت�شجع  ا

م�ش������لك احلق واخل������ري واجلم������ال يف اإطار 

اإن�شاين عام، وعلى مّر الع�شور.

املراجع

يجابية وال�سلبية يف ال�سعر العربي.. د. علي ال�سعيبي. االإ  -1

�سالمي- حممد عثمان. دب االإ االأ  -2

دب اجلاهلي- �سوقي �سيف. االأ  -3

دب العربي-حنا الفاخوري. تاريخ االأ  -4

�سالم وق�سايا الفن املعا�رش- د. يا�سني حممد.  االإ  -�

�رشح املعلقات- الزوزين.  -�
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على ا�ش������تحياء – ويف بدايات القرن املا�ش������ي – اأبحرت الق�شة الق�شرية 

كمنجز اأوروبي اإىل الوطن العربي عموماً، واإىل �شورية على وجه التخ�شي�س، 

فعلى اأعتاب الع�رس احلديث كانت ال�شل�ش������لة الثقافية العربية، املوؤ�ش�شة على 

ال�شعر عموداً فقرياً لها، م�شافا اإليه النرث الفني – »األف ليلة وليلة« درة النرث 

العرب������ي، ونرث اجلاحظ يف بيانه وتبيينه اأو يف حكاياته عن بخالء مرو، ونرث 

متاع واملوؤان�ش������ة«، اأو حكاي������ات ابن املقفع يف »كليلة ودمنة«  التوحيدي يف »االإ

ة ال�سورية!سة ال�سورية!سة ال�سورية! أ�سئلة الق�اأ�سئلة الق�أ�سئلة الق�

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.
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منوذًجا – ثم فن ال�ش������ري – �شرية الزير �شامل، 

وعنرتة العب�ش������ي، و�شيف بن ذي يزن، و�شرية 

أو تغريبتهم – وفّن الرتا�ش������ل –  بني هالل، ا

ر�شائل الوزير عبد احلميد الكاتب منوذًجا- 

من غري اأن نن�ش������ى املقام������ة - بديع الزمان 

الهمذاين منوذجاً 

–كانت ه������ذه ال�شل�ش������لة ق������د حتّطمت، 
فغابت احللقات ال�ش������ابقة –عدا ال�ش������عر – 

جنا�س املُ�شتحدثة، التي اأجنزتها  مل�شلحة االأ

اأوروب������ة الناه�ش������ة - والتي ت�ش������ّكل الرواية 

������ة الق�ش������رية وامل�رسح مثلّثها الذهبي   والق�شّ

- ثم �شّدرتها اإىل امل�رسق، بني دفتي احلوار 

�شكال وامل�شتويات – بني ال�رسق  – املتعّدد االأ
والغرب، هذا احلوار الذي يوؤ�ّش�س – بح�شب 

الكثريي������ن – لتاريخ العامل ب�ش������داه و�ش������واه 

املتباينني.

رّب قائ������ل: »هذه ب�ش������اعتنا ردت اإلينا« 

زاعم������اً اأن النرث احلكائ������ي – واحلديث هنا 

عن ف������ّن الق�ّس العربي – ت�������رّسب اإىل بالد 

آ�ش������يا ال�ش������غرى،  ا الفرجن������ة ع������رب بّوابات 

قرار – اإذا  أّن االإ ندل�������س، اإاّل ا و�ش������قلية، واالأ

�ش������لّمنا جدالً مبا تقّدَم – باأّن الغرب مل يرّد 

اإلينا هذه الب�شاعة كما ا�شتعارها، بل ا�شتغل 

عليه������ا، فانتق������ل بالنرث احلكائ������ي التقليدي 

اإىل م�ش������توى الق�ّس الفّني، يجب اأن يحدونا 

ة الق�شرية الفّنية  دائماً، لقد تخلّ�شت الق�شّ

أيها  أو بلغني ا م������ن الديباجة »كان يا ما كان، ا

ن�ش������اء  املل������ك ال�ش������عيد، اأو يحكى اأن..« واالإ

والنهاية التقريرية الوعظية »وهكذا جتدون، 

أو الزمن املنفلت،  اأو نخل�س من ذلك اإىل..« ا

ال������ذي تكفيه عبارة »وبعد �ش������نوات – مثال« 

لالنتقال به �شنوات و�شنوات.

أ�ش�������س ال�������رسد »بناء  علي������ه – رمب������ا – ا

أنتجه  ووظيفة« الن�ش������يج الق�ش�ش������ي الذي ا

ال�ش������وريون، على امتداد الن�شف  القا�شون 

أي�شاً -  ول من القرن املا�ش������ي، وعليه - ا االأ

احتفظت الق�ش������ة باخلي������ط احلكائي املعرب 

عنه ب�ش������مري الغائب »هو«، وذل������ك باالّتكاء 

اإىل زمن فيزيائّي، جتري �شيالته من املا�شي 

اإىل احلا�رس، ثم �ش������وب امل�ش������تقبل، غّب اأن 

�شبط هذا الزمن يف اإطار ما ا�شطلح عليه 

بزمن الق�ّس، املتطابق -بال�رسورة- مع زمن 

ة  أو الفكرة، تاأ�شي�شاً على اأن الق�شّ املو�ش������وع ا

الق�شرية حدث، يت�ش������دى غالباً لل�شخ�شّية 

ن�ش������انية يف واحدة من حاالتها، يف حلظة  االإ

أكانت  انبتاتها عن املوؤ�ّش�ش������ة املهيمنة، �شواء ا

أو  أو مذهب������اً اأو طائفة ا هذه املوؤ�ّش�ش������ة دولة ا

ع�شرية اأو عائلة.

أي�شاً مل تهاج�س احلداثة »مقرتفو«  وعليه ا

ه������ذا اجلن�س يف تلك املرحل������ة، رمّبا لغياب 

الرتاكم يف املمار�شة الق�ش�شّية، هذا الرتاكم 

الذي كان �شيوؤ�ّش�������س للتقلي������دي، ليتحدد - 
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يف �ش������وئه – احلداثوي، ورمبا لو�ش������وح يف 

الروؤيا ال�شيا�ش������ية / االجت�ش������ادية، ذلك اأن 

البلد كان حمت������ال، واإذن فاإن هذا االحتالل 

راح يحيل اإىل الوطني – مو�ش������وعاً – ي�شع 

جنبي يف �شلب اأهدافه، ثم  اال�شتقالل عن االأ

فقار �شمة  اإىل االجت�شادي الحقاً، باعتبار االإ

أ�شا�شاً على نهب  مالزمة لال�ش������تعمار القائم ا

خريات البالد امل�ش������تعمرة –بفتح امليم – من 

غري اأن يغيب التاريخ الذي يحيل اإىل مراحل 

مة، ولغياب املثل املغوي  م�شيئة يف ما�شي االأ

باالقتداء يف حا�رسها اأو يف م�شتقبلها، على 

يجابي  الرغم من اأن اال�ش������تعمار يف وجهه االإ

– ه������ذا اإن كان ل������ه وجه اإيجاب������ي – غازل 
ذهان بدوله القومية املنجزة قدوة ومثاال،  االأ

لكن هذه ال�ش������ورة �ش������تختلف – من كل بّد 

– غ������ّب احل������رب العاملية الثانية، وحت�ش������ل 
ما توا�ش������ع عليه ب������دول الع������امل الثالث على 

ا�شتقاللها، ولن يكون هذا االختالف مبناأى 

عن اإجنازات عل������م النف�س احلديث »فرويد 

أتاحت  جنازات التي ا - يونغ -ادلر«، تلك االإ

دباء الغو�س عميقا يف �شمائر �شخو�شهم  لالأ

أ�ش������كال جديدة للتعبري  واأحالمها، فظهرت ا

ج������اورت ال�رسد، ومل تلغه، جتلت يف املونولوج 

يغال  املعرّب عنه ب�ش������مري املتكل������م، اأو- مع االإ

أو املخاطب  يف لعبة ال�ش������مائر – املخاطب ا

املتكلم، ومع������ه، ويف حماولة حلل اإ�ش������كالية 

أو لك�رس الرتابة يف ال�رسد  الزمن يف الق�شة، ا

أو  أو لتمتني البن������اء الدرامي، ا »التقلي������دي«، ا

لكل ما تقدم معا، جنح القا�ش������ون يف تقدمي 

أك������رث من م�ش������توى للق�س »زم������ن الق�س، و  ا

أو املو�ش������وع« وذل������ك باالّتكاء  زم������ن الفكرة ا

أّن الذاكرة  أو التذك������ر، ذلك ا على  التداعي ا

حامل حّر له اأن يرحتل نحو املا�شي القريب 

أو البعي������د، وله اأن يرحت������ل – حتى – نحو  ا

أو التخيل. كانت  امل�ش������تقبل عرب بوابة احللم ا

خوي������ن لومري حا�������رسة، فاأعارت  �ش������ينما االأ

الق�ش������ة تقني������ة »التقطيع الفن������ي« مبا هو 

أ�شا�شا، ناهيك عن »الفال�س  مونتاج �شينمائي ا

أتاح للقا�ش������ني  باك« -اخلطف خلفا -  ما ا

أ�ش������لفت، ومل يبخل امل�رسح على  احللول التي ا

خر  الق�ش������ة باأدواته املختلفة، اإذ قدم هو االآ

عن�رسي احلوار والتغريب »�شخ�شية الراوي 

اأو املجن������ون« ما مكن القا�ش������ني من اإ�رساك 

أو القانون  أو العرف ا املتع������ايل على التاري������خ ا

بالب�رسي املو�ش������وعي، اأي بالن�شبي، وبالتايل 

أ�شطرة نهلت مّما و�شمه »رينيه  اإك�شاب املنت ا

دبي، ممّثال باملثل ال�شعبي  ويليك« مبا قبل االأ

�شطورة.. اإلخ. هزوجة واالأ واملوال واالأ

هم يف الق�شة  قدمت ال�شتينات اجليل االأ

ال�ش������ورية، اجليل ال������ذي مّثل������ه زكريا تامر 

و�ش������عيد حورانية، ثم عبد اهلل عبد وحيدر 

حيدر خري متثيل، ومرة اأخرى كان املا�ش������ي 
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»التاري������خ« حا�رسا، لكنه 

الن�ش������و�س  متظه������ر يف 

الق�ش�شية ب�شكل خمتلف، 

لق������د ا�ش������تلهمت امل������ادة 

التاريخية لتقدم اإ�شقاطا 

تاريخي������ا، تتقاطع دوائر 

با�شتمرار  املت�شعة  رموزه 

مع احلا�رس، ومل يكن هذا 

بعي������دا عن تعملق الدولة 

القطري������ة، املول������ودة من 

الربملاين  ال�ش������كل  رح������م 

اله�������س، ال������ذي خلّفه لنا 

فلقد  الغربي،  اال�شتعمار 

قفز الع�ش������كر اإىل واجهة 

ال�شلطة غّب فرتة ق�شرية 

من اال�ش������تقالل، باعتبار 

كظاه������رة   – اجلي�������س 

عاملثالثية بامتياز – اجلهة 

ك������رث تنظيما وقوة، ومل  االأ

حزاب  يكن ذلك مبعزل عن حداثة جتربة االأ

أو  ال�شيا�شية، بتالوينها الرئي�شة )املتاأ�شلمة، ا

أو املارك�ش������ية اال�ش������رتاكية( زاعما  القومية، ا

حزاب ا�ش������تغلت  – يف وهم������ي – اأن هذه االأ
أنتج  يديولوج������ي ال ال�شيا�ش������ي، ما ا عل������ى االآ

حتاج������زات اجتماعي������ة، وابتع������د به������ا عن 

التوافق������ات والتحالف������ات الوطني������ة. وحتى 

جنا�س  الينحو املو�شوع نحو عالقة الق�شة باالأ

خرى، فنعّرج - م������ن ثّم - على  والفن������ون االأ

املو�ش������يقى والق�ّس، وال�شعر والق�ّس، والفّن 

، نختتم ما تق������ّدَم باأّن  الت�ش������كيلي والق�������سّ

هزمية �شبعة و�شتني وت�ش������عمئة واألف عّرت 

الت�ش������كيالت ال�شيا�شية باجتاهاتها املختلفة، 

لي�س على م�شتوى الوطن العربي فح�شب، بل 

على امتداد الدول املخلّفة.
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  ويف عالق������ة الثق������ايف بال�شيا�ش������ي / 

االجت�ش������ادي، كان ثم������ة ثقاف������ة ماأزوم������ة 

بال�رسورة، 

ّنها كانت نت������اج هزائم متتالية، عّمقت  الأ

اله������وة ب������ني النخب احلاكم������ة و»اجلماهري« 

)الحظوا داللة امل�ش������طلح(،  ومل يكن ثمة بّد 

من اللجوء اإىل متّثل عالقة الراعي بالقطيع 

– بح�ش������ب فوكو – تلك العالقة التي حتيل 
نعام، فاإذا نفرت »نعجة«  القطيع اإىل مفهوم االأ

عن هذا القطيع، كانت ع�شا الراعي حا�رسة 

لتعيده������ا اإىل »احلظرية«، هذا كلّه يف غياب 

تام ل�ش������يغة العقد االجتماعي التي ابتدعها 

»جان جاك رو�شو«، كتاأ�شي�س معا�رس لعالقة 

احلاكم باملحكوم!

كان عل������ى الق�ش������ة ال�ش������ورية اأن تخط 

طريقها يف ظّل ما تقّدم من ظروف، ال�شيما 

بعد اأن انت�رست اأفقياً، ف�ش������ملت حمافظات 

القطر كافة، و�ش������ّكلت ور�ش������ة عمل دوؤوبة، 

�ش������جلت يف منعرجاتها جتربة الن�ّس املفتوح 

فعال الناق�ش������ة  »د. ن�ش������ال ال�ش������الح يف االأ

مر مبن������اأى عن النداء  منوذج������ا«، ومل يكن االأ

الذي اأطلقه ال�شاعر ال�شوري الكبري اأدوني�س، 

دبية،  جنا�س االأ أدب������ي يتجاوز االأ نتاج ن�ّس ا الإ

وميت������ح منها جميعا باآن، ه������ذا النداء الذي 

وج������د يف ديوان »مون������ادا دم�ش������ق« ملحمود 

ال�ش������يد جتليه ال�ش������عري، لكن هذه التجربة 

�شت�ش������ل اإىل اأفق م�ش������دود، قد يكون حتري 

أ�ش������بابها يف غري هذا املقام مطلوبا، ولتطل  ا

–من ثّم – على الق�ش������ة الق�ش������رية جدا »د. 
اأحمد جا�ش������م احل�ش������ني منوذجا«، من غري 

اأن ت�ش������توي لها املمار�شة والتقعيد بعد، فهل 

اأج������اب »مقرتفو« فّن الق�ّس على �ش������وؤال ما 

يزال يق�ّس امل�ش������اجع، مبا هو �شوؤال هوّية، 

أبناء �رسعي������ون لنرث اجلاحظ  اأن ه������ل نحن ا

واأبي حيان التوحيدي وابن املقفع و�شواهم، 

أبناء �رسعي������ون - اأو غري �رسعيني –  أننا ا أم ا ا

نطون ت�شيخوف وغي دو موبا�شان وفرانز  الأ

أو ه������رني!؟ ه������ذا الهاج�������س الذي  كاف������كا وا

أ�ش�شه  �شيظل بر�ش������م ال�شوؤال، يف عامل راحت ا

أو  العميقات تتحول ومتوج وتنق�شم وتت�شابك ا

تغيب حتت وطاأة عوملة عاتية، هبت رياحها 

العا�شفة منذ اأمد لي�س بالبعيد، وهل اأجاب 

دب������ي املتهم بتخل������ف عمارته عن  النق������د االأ

دبية، عن �ش������بب متركز ال�شعر يف  العمارة االأ

العراق، ومتركز الق�شة الق�شرية يف �شورية، 

يف حني اأنتجت م�رس الرواية، وذلك عندما 

نر�ش������م قو�ش������ا ميتد من بغداد اإىل القاهرة 

مروراً بدم�شق!؟

يف املو�سوع:

ينتمي »غ�ش������ان كامل ونو�������س« اإىل جيل 

الت�ش������عينات، وعليه فلقد ات������كاأ على منجز 

ق�ش�شي وا�شع، حمل لواءه قا�شو ال�شبعينات 
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والثمانينات كوليد اإخال�شي وكوليت خوري 

أبو �شنب  وحم�شن يو�شف وحممد حيدر وعادل ا

وحممود عبد الواحد وجميل �ش������لوم �ش������قري 

ووهيب �رساي الدي������ن ووليد معماري وعبد 

له الرحيل وح�شن حميد واإبراهيم خريط  االإ

وحممد ر�ش������يد رويل������ي وحممد ندمي وحممد 

باق������ي حممد وعب������د الباقي يو�ش������ف وزهري 

أنور رجا وعو�س �شعود عو�س وبا�شم  جبور وا

عبدو ونريوز مالك و�ش������امي حمزة و�شبحي 

د�ش������وقي وماجد ر�شيد العويد وعبدو حممد 

وماأم������ون اجلنان ونادر ال�ش������باعي وممدوح 

أبو  عزام وحمم������د كامل اخلطيب وعبد اهلل ا

أني�س اإبراهيم ون�شال  هيف وناديا خو�شت وا

ال�ش������الح وهيثم اخلواج������ة »حم�س« وهيثم 

اخلوجة »الرق������ة« وخطيب بدلة وتاج الدين 

مو�ش������ى وحمي الدين مين������و وريا�س الطويل 

وحم�ش������ن غامن ويا�ش������ني رفاعي������ة واإبراهيم 

�شموئيل وغ�ش������ان اجلباعي وخلف الزرزور 

وعلي ديبة ومالك �شقور وهيفاء بيطار.

أ النمنمات  ي�ش������تغل »الونو�س«  على مبدا

على التفا�شيل، يف جمموعته املو�شومة ب�: »يف 

الزمن الراجع«، ال�ش������ادرة يف العام 2007، 

عن دار عروة للطباعة والن�رس يف طرطو�س، 

ليق������دم يف النهاية �ش������ورة كلي������ة للمجتمعي 

باأبعاده ال�شيا�ش������ية والثقافية واالجت�شادية، 

ففي »روؤيا« يرت�ش������د امل�ش������افة ب������ني الواقع 

حالم  ال�ش������غريات  بحقائقه ال�ش������ادمة واالأ

التي تع������ز اأكرث فاأكرث، وحتى يوؤ�ش������طر هذه 

حالم، ين�شبها اإىل املقد�س باعتبارها روؤيا  االأ

حتيل اإىل النبوة خارج م�ش������طلحها الديني، 

ويف ن�ّس »قبل الو�ش������ول« ثم������ة رحلة، رحلة 

ح������الم النائيات رمب������ا، واإذن فثمة  نح������و االأ

ماين، وثمة قلق  ت�شوف اإن�ش������اين اإىل تلك االأ

من مواجهة الق������ادم املجهول، هذا كله على 

خلفية الذين يدفعونك بعيدا عن البلد لهذا 

أو تلك، ناهيك  أو ذاك، بهذه التهمة ا ال�شبب ا

�ش������ى ال�شفيف ملفارقة تفا�شيل �شكلت  عن االأ

تاريخك ال�شخ�شي.. �شكلت حياتك، اأما يف 

ن�س »جثة« فثمة ذلك اليبا�س الذي ي�ش������يب 

مفا�ش������ل ال������روح، فالواقع �ش������ادم ومفّرق، 

حبة تاهوا يف منعرجات احلياة، ومل يبق  واالأ

�ش������وى عنو�شة قا�شية تغّل امل�شاعر يف جمتمع 

ب اأن يخرج  ذك������وري بطريركي، فيه يحّق لالأ

خر– يتحكم،  خ –هو االآ ابنته من املدر�شة، واالأ

مر ذاته يتكرر مع احلبيب،  ياأمر وينه������ى، االأ

واإذا قّيد لهذه العنو�شة اأن تنتهي، فلن يكون 

احل������ال مع الزوج اأف�ش������ل، واإذن فال حّل اإاّل 

عماق الق�ش������ية للنف�س،  بالنكو�س نح������و االأ

للت�رسنق رمبا، ورمبا للتحول اإىل جثة ت�ش������ري 

على قدمني. يف ن�س »الع�شا« ثمة ع�شا يف 

ب كي نحفظ »جزوع������ّم«، واأخرى يف  ي������د االأ

�ش������تاذ، واأخرى يف يد ال�رسطي، ع�شا  يد االأ
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من نوع اآخر يف يد الزوجة التي ا�ش������طحبت 

اأوالدها وهجرت من غري �شبب وا�شح رمبا، 

������ي يف يد اآخرين، جمهولني معروفني،  وع�شّ

يقتن�ش������ون من حياتنا البه������ي واملورق، فيما 

يحفر ن�س »طاق������ة« عميقا يف النف�س بحثا 

عن الطاقة التي اأهدرت على عتبات احلياة، 

خرين الذين يراقبون،  احلياة املدجج������ة باالآ

يتل�ش�شون.. ويالحقون، ومرة اأخرى المهرب 

أ�شوار كتيمة يف اأغوار النف�س، نتمرت�س  �شوى ا

خلفها هربا من تدخلهم الفظ واجلارح، فمن 

هل! اجلوار! اأم  خرون!؟ اأهم االأ هم هوؤالء االآ

أنهم  أم ا املخربون ال�رسي������ون ورجال ال�رسطة! ا

هوؤالء كلهم جمتمعني!؟ واإذن هل ن�رسخ طلبا 

خر املالزم  ىل االآ للنجدة!؟ ي�شري ن�س »التابع« اإ

لنا كظّل رمّب������ا، موجود يف الفرح متاما كما 

يف احلزن، وحا�رس يف ال�شدة كما يف الرخاء، 

على  نا االأ أنه ي�شي باالأ أم ا فهل هواآخر فعلي، ا

الت������ي تراقب �ش������لوكنا، ومتنحه حكم القيمة 

خالق������ي!؟ ويف ن�������سّ »يف اللجة« ت�ش������بح  االأ

ال�شخ�ش������ية املحورية يف اللجة، جلة البحر 

يف الظاهر، وجلة احلياة مبا فيها من �ش������مّو 

غلب من جهة، وما  ونبل غري متاحني على االأ

فيه������ا من ابتذال و�ش������وقي نغرق فيهما على 

حوال  الرغم مّنا م������ن جهة اأخ������رى، ويف االأ

كافة ثّمة ما يغوي، وي�ش������تحق عناء املحاولة، 

والد..  حتقيق ال������ذات رمبا.. ورمبا ه������م االأ

أة امل�شتهاة، وال�ش������داقة، والتوق الب�رسي  املرا

اإىل مثل احلق واخلري واجلمال، وبينما يرثي 

أة- كما يف  ن�س »�شهامة« احلياة، حت�رس املرا

أة  غري ن�س – باإغوائها ال�شهوي  الغفور، املرا

ر�شية التي تتطلب  أة االأ املثال امل�شتهاة، واملرا

وتتطلب والت�ش������بع، فال يع������ود ثمة وقت بني 

والد  �ش������جار واآخر، يتيح للم������رء اأن يتابع االأ

م������ام، ويزرع  يف درا�ش������تهم، يدفعه������م اإىل االأ

فيهم ال�ش������لوك القومي، فه������ل املراأة حقا من 

برج ن������اري، والرجل من تراب!؟ يتعزى ن�ّس 

�رسة تت�ش������ظى  �رسة، لكن هذه االأ »العزاء« باالأ

على اأعتاب احلياتي يف زمن �ش������عب، واإذن 

أة متذمرة، ومرة  فثمة - مرة اأخرى - ام������را

أي�ش������اً - املر�س لي�ش������تل حياة اأحد  اأخرى - ا

طفال، ويحيل اإىل ح�ّس الفقد غري املحتمل،  االأ

خرون، ولكن اللي�ش������هموا يف  أبدا يح�رس االآ ا

حّل امل�شكالت، واإمنا لي�شرتكوا يف دفعها اإىل 

مام بعريها ال�شفيق، يف ن�ّس »ولدي« ثمة  االأ

عياد، مي�س اأ�ش������بعه، يقوم  طفل يزف لنا االأ

بحركات خرقاء، وي�ش������قط اأر�ش������ا، ثم يتكئ 

على ركبتنا للنهو�س، فن�ش������حك، اإّنه يعيدنا 

اإىل طفولتنا، اإىل عالقتن������ا املرتبكة باأبوينا، 

طف������ال يكربون يف حمي������ط تتناهبه  لك������ّن االأ

مئات املعوقات، »فهل �ش������ندعهم ي�ش������تقلون، 

هل ي�ش������تطيعون، وهل ن�ش������تطيع!؟« اأما يف 

ن�ّس »املوعد« فنحن ننتظر موعداً ما، »على 
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قلق والريح حتتي – املتنبي«، فهل هو موعد 

أنه موعد م������ع القدر؟ مع  أم ا مع احلبي������ب، ا

أم م������ع وجه يطّل عليك من  امل�ش������تقبل رمّبا، ا

املا�شي البعيد، ال�ش������عيد حينا، والكئيب يف 

حايني !؟ هل هو هذا كلّه جمتمعا،  اأغل������ب االأ

أن������ه انتظ������ار ما ال ياأتي، واإذا حّل و�ش������ل  أم ا ا

متاأخ������را!؟ ويف ن�������سّ »يف الزم������ن الراجع« 

ثم������ة رائحة، ثمة لون، وثم������ة حمطات كثرية 

غلب، �شباحات  توؤ�ش�س خلربات موؤملة على االأ

�شاحبة، وبرودة ت�شلب اإىل جليدها تاريخنا 

ال�شخ�شي! نحن النريد �شوى التفاتة حنون، 

نظرة دافئة، وحنان يحيل اإىل احلميمي من 

�شياء  أليفة، لكن »االأ امل�شاعر والنبيل، اإمياءة ا

تختلف يف الزمن الراجع، تتحّول« »ثمة حني 

من الدهر يغدو الزمن الراجع فيه ق�ش������ية، 

بع������د ما كان معي������ارا« وال ج������واب يلغي من 

�ش������ئلة، ثمة – فقط - »مت�شع من  الذاكرة االأ

الوهم«، فالواقعي بعيد عن اللطافة والهيف، 

وها »نحن نلملم اأطرافنا واأطيافنا، ونهرول 

�ش������ود« خامتة  أّما يف »الثقب االأ مبتعدي������ن«. ا

هذه الن�ش������و�س، فاإننا نغرق يف اأفكارنا عن 

ن�ش������ان والكون،  »الوعي، الزمن، املعرفة، االإ

أ�ش������ئلة اخلت������ام«، لكننا  االجت������اه احلتمي وا

– على ما يبدو – م�ش������رّيون الخمرّيون، واإذن 
فثمة فتاة حلم غادرتنا يف منت�شف امل�شافة، 

وثمة اأكرث من كبوة يف اأكرث من حمطة، واأكرث 

�شود ير�شح  من حلم مغتال، وهاهو الثقب االأ

الراأب، انك�شارات  أّبية على  بانك�ش������ارات متا

ت�ش������لبنا يف كّل منعط������ف اإىل املبتذل، فهل 

تاأّخرنا!؟ وه������ل الظلمة اإذ تطغى على النور 

غالبا قانون متاأبد!؟

�شخو�س »الونو�س« م�ش������لوبة اإىل قلقها 

اإذن، اإنها ت�شكو العزلة، وهي ماأزومة يف ذاتها 

خر، ويف كّل مف�ش������ل ثمة  ويف عالقته������ا باالآ

أد، ثمة ا�شرتاط غري اإن�شاين  حلم م�شريه الوا

يحكمها ويتحّكم بها، لت�شكو الغربة وتعي�شها، 

آمالها، واأدخلها  خر على �ش������جن ا لقد قام االآ

يف نفق م�ش������دود، ومع ذل������ك فهي الت�رسخ، 

اإنها ت�رّس ب�رّس �شديد اخل�شو�شية، هي تبوح، 

مل، وهو اأمل  ويف البوح ما فيه من فرجة لالأ

حباط ذاته، ذلك  ي�شتمد ن�ش������غه من ح�ّس االإ

مل، على  أنن������ا – يف النهاية – حمكومون باالأ ا

حّد تعبري الراحل »�ش������عد اهلل ونو�س«، ولكن 

هل التقط قا�ش������و الت�شعينات من مثل جنم 

الدين �ش������مان وعبد احلليم يو�ش������ف واأحمد 

عم������ر وخور�ش������يد اأحمد وفا�ش������ل عبد اهلل 

واإبراهيم اخلليف وب�ش������ام احلافظ وهيمي 

املفت������ي ومريفت اأحمد وحمدي الب�ش������ريي 

وفرحان ريدان وفرحان مطر وعبد احلافظ 

خليف وجن������الء علي اأحم������د وحممد جمال 

أني�س اإبراهيم وعبد احلميد يون�س  الطحان وا

و�شمري عامودي و�شذا برغوث وكوليت بهنا، 
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على �ش������بيل املث������ال ال احل�رس، ه������ل التقط 

هوؤالء القا�شون التحول البنيوي اخلطري يف 

تركيبة املجتمع ال�ش������وري، غّب التوقيع على 

اتفاقية التج������ارة العاملية »الغ������ات«، والذي 

وجد تعبريه ال�شيا�ش������ي / االقت�شادي يف ما 

»االجتماعي«،  ال�ش������وق  باقت�ش������اد  �شي�شمى 

الذي يعني بب�ش������اطة تخلي ال�شلطة عن دور 

�شا�شية  �ش������عار الب�شائع االأ الراعي الداعم الأ

ع������راء  يف  مواطنه������ا  لت������رتك  خ�شو�ش������ا، 

أ�ش������مالية املتوح�شة املديد، يف ظّل »�شلم«  الرا

اأجور »ثابت«!؟ لقد ت�ش������ّكل املجتمع ال�شوري 

التقلي������دي من �رسيحة حمدودة العدد، تعي�س 

حالة الرفاه، م�شتاأثرة بالرثوة واجلاه، و�رسيحة 

خرى تتمو�شع  �شغرية حمدودة العدد هي االأ

أ�ش������فل ال�ش������لم االجتماعي، م�شكلة الفئة  يف ا

الفقرية، و�رسيحة وا�ش������عة تنتمي اإىل الطبقة 

خرية يف  الو�شطى، وتكمن اأهمية ال�رسيحة االأ

أنها كانت احلامل ال�شيا�شي مل�شاريع التغيري  ا

�شا�ش������ي للخريات  بكافة تالوينها، واملنتج االأ

املادية، لكن اقت�شاد ال�ش������وق »االجتماعي« 

غ������ري املقونن بع������د، اأفقر قطاعات وا�ش������عة 

م������ن هذه ال�رسيحة، وهبط به������ا اإىل ما دون 

أو تكاد، لتغيب  خ������ّط الفقر، وهاهي تغي������ب ا

معها م�ش������اريعها املختلفة!؟ فه������ل االرتباك 

املوا�شيعي يف الق�ّس ال�شوري انعكا�س حلالة 

عدم االلتقاط هذه!؟ فاإذا كان اجلواب على 

خري بالنفي، جاز لنا ال�شوؤال، اأن  ال�ش������وؤال االأ

اأين هي هذه التحّوالت الدراماتيكية العميقة 

يف نتاج القا�شني ال�شوريني!؟

يف ال�سكل الفني:

ال ي�ش������لّم ن�ّس »الونو�س« نف�شه للمتلقي 

ذهان اجلدل الوا�شع،  ب�شهولة، ما يعيد اإىل االأ

الذي دار يف ثالثينات القرن املا�ش������ي على 

م�ش������توى االحتاد ال�ش������وفياتي ال�شابق حول 

أ�شهم فيه كّل من  ي�ش������ال، والذي ا م�ش������األة االإ

»بلين�ش������كي ودوبرولوبوف ولونا�شار�ش������كي«، 

ناتويل  والكثريون يتذكرون الراأي الفي�شل »الأ

أّن »مايكتب  لونا�شار�ش������كي« الذي ذهب اإىل ا

واملفكرين ومدّر�شي اجلامعات،  للفال�ش������فة 

�ش������يختلف بال�رسورة عّم������ا يكتب لفالح يف 

اأعماق �ش������يبرييا«، واإذن فاإّن ن�ّس »الونو�س« 

ينتمي اإىل النخبوي، املوّجه اإىل قارئ متمّر�س 

أّنه ينتمي اإىل  يف القراءة الق�ش�شية، �شحيح ا

التيار الثاين يف الق�ّس ال�شوري، ذلك التيار 

الذي تزّعمه د. فوؤاد مرعي، والذي يرى باأّن 

مقتل الق�شة الق�شرية يكمن يف �شعريتها، على 

عك�س التي������ار الثاين، الذي رفع لواءه الناقد 

وفيق خن�ش������ة، والذي نادى باللغة ال�ش������عرية 

لغة للق�ّس، لقد نادى اخلن�ش������ة مبا ي�ش������ّمى 

بالق�شة »الق�شيدة«، اإذا جاز التعبري، وعليه 

فلغة »غ�ش������ان كامل ونو�س« لغة حتليل، مبا 

هي لغة نرث، ال لغة �شورة، اإنها حامل مبا�رس 
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ملو�ش������وعه، يذهب مبا�������رسة اإىل هدفه، اإّنه 

أ�شا�شا، اإ�شافة اإىل  يتوّخى الدقة يف الداللة ا

ال�ش������المة طبعا، لكنها- اأي اللغة الق�ش�شية 

- التاأبه كثرياً باال�شتغال على اللغة جمالياً، 

وبذلك »تفرمل« غمو�س الق�ّس، بعد اأن قطع 

هذا الن�ّس حبل ال�رسة مع اخليط احلكائي، 

الذي يربط اأجزاء احلدث ببع�ش������ه، ب�شكل 

أو يكاد، فاإذا و�ش������ى ن�������سّ »الونو�س«  كامل ا

مبقاربة ال�ش������عري من جانب اآخر، اإذ ي�شّكل 

»حالة« تت�ش������ّدى لرّد الفع������ل على احلدث، 

اأكرث مّما تت�ش������ّدى للحدث، اأدركنا ملاذا جلاأ 

القا�ّس اإىل االقت�شاد اللغوي، وذلك باإعمال 

قانون احل������ذف واال�ش������طفاء، احلذف لكّل 

ماهو عار�س بح�ش������به، واال�شطفاء لكّل ما 

هو جوهري - اأي�شاً– بح�شبه، هذا القانون 

ال������ذي اليحك������م املنت الق�ش�ش������ي فقط، بل 

يذه������ب اإىل التقاط حلظ������ة املفارقة ذاتها، 

وذلك لبن������اء العمل الفني عليه������ا، مبا يتيح 

ا�ش������طفاء اجلوه������ري من املوا�ش������يع، وهذا 

يذّكرنا بالقول الرو�شي »اإذا اأحب �شا�شا ما�شا 

وتزّوجها، فلي�س ثمة م�شكلة، امل�شكلة هي يف 

أاّل يحب �شا�ش������ا ما�ش������ا، ومع ذلك يتزوجها«  ا

�ش������ا�س ينزع ن�ّس »الونو�س« اإىل  على هذا االأ

التجري������ب بحثا عن اخلا�������س املتوافر على 

اجل������دة والفرادة، فيناأى ع������ن التقليدي اإىل 

احلداثوي، ويف ه������ذا احلداثوي تقوم جمل 

بعينها بدور حمّفزات الق�ّس، لتدفع احلدث 

اإىل التنامي، لكنها حتتاج اإىل قارئ ح�شيف 

ال تفوت������ه هذه املحفزات، ب�ش������بب من غياب 

أ�ش������لفنا. وت�شّكل تقنية  اخليط احلكائي كما ا

التقطيع الفني �ش������دى املنت الق�ش�ش������ي يف 

أو توؤّخر، توخيا  املجموعة، لتقّدم يف اأجزائه ا

حداث الت�ش������ويق الالزم، عرب تنامي البنية  الإ

الدرامي������ة اخلارجية »�رساع ال�ش������خو�س يف 

الق�ّس والداخلي������ة« »�رساع النوازع املختلفة 

يف ال�شخ�شية الواحدة«! هذا التقطيع يحّل 

اإ�ش������كالية الزمن يف الق�������سّ من جهة، وذلك 

بخل������ق م�ش������تويني للق�ّس، م�ش������توى الق�ّس، 

ول ب�ش������بط  وم�ش������توى الفك������رة، اإذ يقوم االأ

الثاين، كما ي�ش������مح التقطي������ع بتجاور ال�رسد 

»التقليدي« مع املونولوج املتعدد امل�شتويات، 

ع������رب اللعب على �ش������مائر املتكلّم واملخاطب 

والغائب، التي تنتظم غ������ري مقطع يف املنت، 

�ش������وات املتعددة يف روؤاها املتباينة  وتقّدم االأ

للحدث ذاته من جهة اأخرى، ويوّزع الت�شكيل 

على اأجزاء الن�ّس ما يذّكر بالفن الت�ش������كيلي 

من جهة ثالثة.

أ�شا�ش������ا  اإّن م�������رسوع »الونو�س« يعتمد – ا

– عل������ى توريط الق������ارئ يف لعبة م�ش������رتكة، 
ي�ش������هم من خاللها يف اإكمال امل�ش������كوت عنه 

يف الن�ّس، لكن املوما اإليه بذكاء، هو اليريد 

قارئاً منطياً م�شدوداً اإىل �شلبيته، واإذن فهذا 
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غنية اإىل اآخرها،  القارئ مطال������ب باإكمال االأ

أّن كّل قارئ �شينجز املهمة على  وال�ش������ّك يف ا

طريقت������ه، ا�ش������تنادا اإىل خربات������ه وروؤاه، من 

هنا ج������اءت النهايات املفتوحة على اأكرث من 

أّما كيف ت�ش������اءلت ال�شخو�س  احتمال رمبا، ا

يف املت������ون بنتيج������ة انك�ش������اراتها، فلقد جلاأ 

القا�������س اإىل وزن »تفاع������ل«، الذي يحيل اإىل 

ت�ش������ّكل الفعل من داخله، ومل يكن هذا بعيداً 

ع������ن العناوين – ذات الكلم������ة الواحدة على 

غل������ب – التي ت�ش������ي باملراد م������ن غري اأن  االأ

ت�رّسح به، فهل اأوغ������ل »الونو�س« يف التحلل 

من احلكي الق�ش�شي، ب�شكل غّيم هذا املراد 

أ�شهمت عنا�رس ما  مل�ش������لحة التجريب! وهل ا

دب������ي من مثل »لكن م������ن هذا الذي  قب������ل االأ

يدخ������ل يف اآخر الليل بني ب�ش������لة وق�رستها« 

وحكاية »زّوج ال�شلطان ابنته لل�شاب ال�شاطر 

أ�شكنهما يف ق�رسه، انزعج العري�س  الفقري، وا

ال������ذي يري������د اأن ينفرد بعرو�ش������ه بعيدا عن 

الع�ش�������س واحلر�س، فظاّل ينامان وال�ش������يف 

بينهم������ا اإىل اأن..« وميثولوجيا »ويحرك ثور 

ر�������س قرنيه حتى لي������كاد يلقيها«، »هناك  االأ

ع�ش������ا �ش������قت ماء البح������ر املالح، وع�ش������ّي 

أ�شهمت  حتّولت اإىل ثعابني تتلوى« نقول هل ا

أ�ش������طرة الن�ّس بال�ش������كل  ه������ذه العنا�رس يف ا

املطلوب!؟ �شوؤال اأخري، املكان بجمالياته التي 

اأخذت مبجامع »غا�شتون با�شالر«، فخ�ش�س 

أمل  له كتاب������اً بالعنوان ذاته )جماليات املكان( ا

مكان  أمل يكن باالإ يكن ي�ش������تحق التفاتة اأكرب!؟ ا

اال�شتغال عليه، ليكون ف�شاء ق�ش�شياً يناف�س 

ال�شخو�س على »البطولة«، ويقف معهم على 

قدم امل�شاواة، بعيداً عن املكان الواقعي، مبا 

هو ف�شاء اأر�شي يحيط بال�شخو�س ويبيئها 

أم������ل يف عمارة نقدية  فق������ط،!؟ ثم هل ثمة ا

توازي العمارة الق�ش�شية، حتللها، وترّتبها، 

أن�ش������اف املواهب،  وتبعد عنه������ا الدخالء وا

وت�ش������ع اجلهود الفردية امل�شكورة »د. ن�شال 

ال�شالح – الق�ّس ال�شوري، ق�شة الت�شعينات 

منوذجا – على �ش������بيل املثال ال احل�رس« يف 

مكانها املنا�شب  داخل هذه العمارة!؟
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�ش������ديق قدمي، زاملته يف العمل ال�ش������حفي، فوجدته يكتب بدم قلبه عن 

الفن الت�ش������كيلي ال�ش������وري الذي نذر حياته له، فكان رائداً يف هذا النوع من 

الكتابة، وقد كافاأه جهده امل�شتمر يف وظيفته يف وزارة الثقافة، ف�شار مديراً 

أبالغ اإذا ما قلت اإن هذا الفن قد منا، و�شارت له  للفنون الت�ش������كيلية، ول�شت ا

اأجنحة، ومكانة يف البور�شة العاملية، يف عهده، وعلى يديه.

أنا  أبداً، وا أنه وقع مري�شاً، لكن اأ�شدقاءه وزمالءه الكرث يذكرونه ا �ش������حيح ا

اأديب وقا�س �سوري. 

طارق ال�رشيف:

بجهده منا الفن الت�شكيلي

❁

˜

❁❁

�حـــــــــو��حـــــــــو�حـــــــــوحـــــــــو��ر : عادل �ر : عادل �أبو �شنببو �شنب
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منهم، والفن الت�ش������كيلي ال�ش������وري ال ين�شاه، 

فه������ل هذا اللق������اء احلواري مع������ه.. لون من 

الوفاء له؟

�ش������تاذ ط������ارق  ي�ش������عدين اأن اأح������اور االأ

ال�رسي������ف، بعد معرفة دام������ت بيننا اأكرث من 

ن�شف قرن.

لقاء ال�ستيتني..

ي�شكن طارق ال�رسيف يف �شاحية دمر، وال 

أبداً، وعندما زرته، ا�ش������تقبلتني  يغادر البيت ا

زوجه وابنته ال�ش������بية، وبعد لقاء ال�شتيتني، 

وكانا يظن������ان اأال تالقيا، وجه������ت له ع�رسة 

جابة.  أ�شئلة، وكانت زوجته ت�شاعده على االإ ا

خريج الفل�سفة.. 

و�ش������األت، كعادتي يف كل حوار عن املولد 

والن�شاأة والدرا�شة؟ 

اأجاب:

• ولدت عام 1935.
- اأين كانت الولدة؟

• يف دم�شق.. 
- اأنت دم�سقي اإذًا؟

• اأجل.
- األ تعرف اأنهم يحتفلون يف هذا العام 

بدم�سق عا�سمة للثقافة العربية؟ 

• طبعاً اأعرف.
- اأين در�ست؟

• اجت������زت املرحلة االبتدائية يف مدار�س 
عدادية  أكمل������ت درا�ش������تي االإ حم�������س، ث������م ا

والثانوية يف دم�ش������ق، ثم انت�ش������بت اإىل كلية 

داب - ف������رع الفل�ش������فة، وتخرجت حاماًل  االآ

اللي�شان�س عام 1959.

- يعن���ي هذا اأنك كن���ت يف حم�س فرتة، 

ثم عدت اإىل دم�سق؟

• نعم.
عمله يف الثقافة

- ه���ل عمل���ت يف وزارة الثقاف���ة مبا�رصة 

بعد التخرج؟ 

• منذ عام 1960.
هن������ا تذكرت كي������ف التقي������ت بطارق يف 

مدينة احلفة، ع������ام 1960 عندما تزوجت. 

كان مدي������راً للمرك������ز الثق������ايف يف احلف������ة، 

وا�ش������تقبلني وزوجي، واأكرمني يف رحلة �شهر 

الع�ش������ل. كنت تعرف������ت عليه قب������ل ذلك يف 

جريدة الوح������دة التي كان �ش������قيقه املرحوم 

جالل فاروق ال�رسيف رئي�شاً لتحريرها. 

- ه���ل اأكمل���ت م�س���وار حيات���ك يف وزارة 

الثقافة؟ 

• اأج������ل حت������ى ع������ام 2001، حيث تركت 
الوزارة بعد خدمة 41 �شنة. 

مدير الفنون الت�سكيلية 

- ماذا عملت يف الوزارة بعد ذلك؟ 

• �������رست مديراً للفنون الت�ش������كيلية عام 
1978 بعد اأن خدمت هذه الفنون. 

م���ت للف���ن الت�سكيل���ي خ���الل  - م���اذا قدَّ

هذه املدة؟

مت كثرياً جّداً.  • قدَّ
- عدد يل خدماتك؟ 

• كنت ع�شواً موؤ�ش�ش������اً يف نقابة الفنون 
اجلميلة، وع�شواً موؤ�ش�شاً يف نادي الت�شوير 
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ال�ش������وئي، ومن خالل عملي رفدت احلركة 

الفني������ة باحليوي������ة، بع������د خم������ود، وعندما 

�رست مديراً للفنون الت�ش������كيلية، اأ�ش������درت 

جملة » احلياة الت�ش������كيلية « الف�ش������لية التي 

تعنى باحلركة الت�ش������كيلية املحلية والعربية 

والعاملية، و�شملت برعايتي عدداً ال يح�شى 

من املعار�س الفنية. 

- اأع���رف اأن���ك ع�س���و يف احت���اد الكت���اب 

العرب؟ 

• نعم.. يف جمعية البحوث والدرا�شات.
ناقد ومثمن..

لق������د كان، بحك������م وظيفت������ه، وبرغب������ة 

عمال الفنانني،  نه كان ناقداً الأ �شخ�شية، والأ

ومثمن������اً لها يف ال�ش������حف واملجالت املحلية 

والعربية ال يفوته ح�شور اأي معر�س جماعي 

أن������ه كان ينوب عن  ذكر ا أو ف������ردي، واإنني الأ ا

وزير الثقافة بافتتاح املعار�س، وكثرياً ما كان 

يلقي كلمات يف حفل االفتتاح. 

وجهت له �شوؤاالً حول هذا، فاأجاب: 

• �شهدت معار�س كثرية جداً، �شواء على 
أو العربي اأو اخلارجي.  ال�شعيد الر�شمي ا

اإلي���ك  بالن�سب���ة  اأهمي���ة  اأك���رث  اأيه���ا   -

كخبري؟

• اأهمها.. املعر�س ال�ش������نوي الذي تقيمه 
وزارة الثقافة كل عام، وي�شرتك فيه الفنانون 

ال�شوريون من اأ�شغر قرية اإىل اأكرب مدينة. 

املدر�شة العربية

- ما ه���ي املدر�سة الفنية التي اأحببتها، 

خ���الل ه���ذه الف���رتة الطويل���ة م���ن حياتك 

والبورتري���ات  ل���وان  والأ اللوح���ات  م���ع 

واخلطوط؟ 

• اأحببت دائماً املدر�ش������ة العربية، حيث 
بداع.. والرتاث الذي ميد هذه  �ش������الة واالإ االأ

عمال وال ين�شب. االأ

- ه���ل هن���اك مدر�س���ة عربي���ة يف الف���ن 

الت�سكيلي؟ 

• طبع������اً. اإن تراثنا ممل������وء مبا ميكن اأن 
ن�ش������ميه مدر�ش������ة عربية يف الفن، وقد عمد 

فنانون �شوريون اإىل ا�شتلهام هذه املدر�شة يف 

اأعمالهم. 

- مثل من؟

• مث������ل املرح������وم الفن������ان الكب������ري نعيم 
ا�شماعيل.

دول كثرية..

- م���ا هي املعار����س الت���ي �سهدتها ممثاًل 

للوزارة؟ 

• معار�س كثرية.
- هل ميكن اأن تعدها يل؟ 

• اأكرث من اأن تعد، فقد مثلت الوزارة يف 
ع������دد من الدول، وهي على �ش������بيل املثال ال 

أملانيا، االحتاد ال�شوفييتي، املغرب،  احل�رس: ا

تون�س، اجلزائر، الكويت، ولعل اأهمها املعر�س 

ال�شوري الذي اأقيم يف املغرب العربي.

- ملاذا هو اأهمها؟ 

نه كان ميثل احلركة الفنية يف �شورية  • الأ
اأ�شدق متثيل. 

 عمله يف ال�سحافة 

أنه  كان زمياًل يل يف ال�ش������حافة. �شحيح ا
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كان يحرر باب الفن الت�ش������كيلي فقط، لكنه 

يعترب من الرّواد يف العمل ال�شحايف الفني. 

- كيف بداأت العمل يف ال�سحافة؟ 

• بداأت العمل يف ال�شحافة يف جريدة » 
ت�رسين « منذ اأن �ش������درت عام 1974 م، وقد 

كن������ت كتبت عدة مقاالت نقدية عن معار�س 

أو ر�شمية، وجاءت خربتي  فردية اأو جماعية، ا

يف النقد من وحي درا�ش������تي الفل�ش������فية اأوال 

ً، ث������م من اقتنائ������ي وقراءتي لعدد من الكتب 

الفني������ة العربية والعاملي������ة.. اإن هذه الكتب 

أك�شبتني ثقافة فنية جيدة.  ا

- ه���ل لدي���ك مكتب���ة، وخا�س���ة معني���ة 

بالفن؟ 

• عن������دي مكتبة زاخرة بالكتب، خا�ش������ة 
الفنية. 

- اأمل يك�سبك ح�سورك الدائم للمعار�س 

ثقافة �رصورية لعملك ال�سحفي؟ 

• اإن مواكبت������ي ل������كل م������ا ه������و معرو�س 
أثره يف العمل ال�شحفي، كما اأن  وجديد.. له ا

متا�شي الفكري وحواراتي مع الفنانني الذي 

عا�رستهم عزز اجتاهي هذا. 

فنانون عا�رصتهم 

- من هم الفنانون الذين حاورتهم؟ 

• كثريون. 
-  عدد يل اأ�سماء؟ 

أده������م ا�ش������ماعيل، و�ش������فيقة نعي������م،  • ا
واملرحوم لوؤي كيايل، واملرحوم ن�شري �شورى، 

واملرحوم حممود حماد.. وغريهم. اإن جميع 

الفنان������ني الذين ظه������روا وانت�رسوا يف الفرتة 

أزاول النقد الفني هم جميع  التي كنت فيها ا

الفنانني على اختالف مدار�شهم، ومنهم من 

تويف، ومنهم من بقي.. كلهم كانوا مو�شوعاً 

لدرا�شاتي النقدية. 

كتبه التي اأ�سدرها 

لفات���ك الفني���ة؟ م���ا  ن اإىل موؤ - ناأت���ي الآ

هي؟ ما عددها؟ عمَّ تتكلم فيها؟ 

أ�ش������درت عدداً من الكتب، اإ�شافة اإىل  • ا
املقاالت الكثرية التي ن�رستها يف ال�شحف. 

- ما هي؟ 

• 1- كتاب » الفن والالفن « وهو مطبوع 
يف احتاد الكتاب العرب، ومن من�شوراته.

كتاب » فاحت املدر�س « من من�شورات   -2

وزارة الثقافة. 

كت������اب » نعي������م ا�ش������ماعيل « م������ن   -3

أي�شاً. من�شورات الوزارة ا
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كتاب » بول �شيزان « من من�شورات   -4

وزارة الثقافة. 

كتاب » الفن الت�شكيلي املعا�رس يف   -5

�شورية « وقد طبع يف جمهورية تون�س، على 

نفقة املنظمة العربية للثقافة.

كتاب » معجم الفنون الت�شكيلية يف   -6

العامل العربي « وقد �شاركت يف تاأليفه. 

- اأين طبع املعجم؟

• يف املغرب. 
الفن ال�سوري 

- م������ا راأيك باحلركة الفنية يف �ش������ورية، 

لفية الثالثة؟  وقد دخلت االأ

• اأرى اأن احلرك������ة الت�ش������كيلية متمي������زة 
ومبدعة، وخا�شة برعاية وزارة الثقافة لها، 

أنني  ومعها احتاد الفنانني الت�شكيليني، غري ا

نني وقعت يف املر�س  منذ ع������ام 2001 م، والأ

مل اأعد اأطلع على التطور اجلديد الذي م�س 

احلركة الفنية الت�شكيلية. 

- واحلركة النقدية؟

أي�ش������اً، فاأنا مري�س،  • واحلركة النقدية ا
واملري�س يعذر. 

بور�سة الفن 

تط������رق احلديث بعد ذل������ك ومعه زوجته 

وابنته اإىل امل�شتوى الذي بلغته احلركة الفنية، 

حتى دخلت لوحات بع�س الفنانني البور�شة 

�شتاذ طارق  �شعار اللوحات، فعزا االأ العاملية الأ

مرين:  ال�رسيف ذلك الأ

ول اإن م�ش������توى بع�������س فنانينا  مر االأ االأ

قد تطور عالياً بحيث و�ش������ل بور�شة الفن. 

وهذا يح�ش������ب للفن ال�شوري وجلهود بع�س 

الفنانني، وخا�ش������ة الذين توف������وا اإىل رحمة 

أو قليلة.  اهلل، فاأ�شبحت لوحاتهم نادرة ا

م������ر الث������اين يعود اإىل جه������ود بع�س  واالأ

اأ�شحاب �شاالت العر�س الذين قدروا قيمة 

أ�ش������عار اللوحات مبا  الفن، وعملوا على رفع ا

ت�شتحق من ثمن. 

❁    ❁    ❁

�ش������تاذ طارق ال�رسيف يف بيته،  يعي�س االأ

وه������و ال يخ������رج اإال ن������ادراً. وكان قبل عدة 

�ش������نوات يحمل كتبه واأوراقه، ويدخل مقهى 

الرو�ش������ة ليجل�������س اإىل طاول������ة بعينها عدة 

�ش������اعات، وكانت مالمح املر�س يف بداياتها، 

وكان قادراً على املجيء والقعود، ثم الذهاب 

ي������اب دومن������ا ح������رج، لكنه وقد ا�ش������تد  واالإ

مر�شه ا�ش������تبدل عادة اجللو�س يف املقهى.. 

بالبقاء يف بيت������ه، وكانت الدكتورة زوج اأخيه 

أنباأتني  املرحوم جالل ف������اروق ال�رسيف، قد ا

أنه  عندما ات�ش������لت بها طالباً رق������م هاتفه، ا

قعيد بيته ال ي�ش������تقبل اأحداً، لكنني غامرت 

وهاتفته، و�شمعت �شوته، وخل�شت له فكرة 

حواري ه������ذا، وذكرت زوجه باأنني �ش������ديق 

أنه زميل يف ال�ش������حافة.. فانفتحت  قدمي، وا

بواب اأمامي وهلل احلمد، فكان هذا اللقاء  االأ

أنه خ�شني به. أ�شكره على ا احلواري الذي ا

¥µ
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تكرمي بدوي اجلبل: 

كرم مهرجان جبلة الثقايف يف دورته الرابعة ال�ش������اعر ال�ش������وري الراحل 

بدوي اجلبل وذلك مب�شاركة عدد من ال�شعراء والباحثني والنقاد يف مقدمتهم 

ال�شاعر واملفكر ال�شوري اأدوني�س.

أ�ش������ار اأدوني�س يف كلمة له خالل مهرج������ان التكرمي اإىل العالقة الوثيقة  وا

أو القرابة ال�شعرية  التي تربطه ببدوي اجلبل، �ش������واء من حيث �ش������لة الرحم ا

أو  أنه لن يقدم حتليال نقديا ل�ش������عر ب������دوي اجلبل ا الت������ي جتمعهما، مبين������ا ا

كاتب  وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

فحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايف ش�ش�

❁

˜

❁❁

ااأحمد احل�سنيحمد احل�سني
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»ا�شتق�ش������اء ل�ش������عريته العالية، واإمنا يقدم 

�شهادة له واعرتافاً مبكانه ومكانته يف نف�س 

اأدوني�س«. 

وق������ال اأدوني�������س: اإن ب������دوي اجلبل كان 

ماأخوذاً باللغة العربي������ة ومفرداتها كما كان 

أي�ش������ا مع النزعة القومية التي تتبدى  حاله ا

جلّيا يف �ش������عره الذي حّمل������ه روؤيته العربية 

النه�ش������وية، موؤكداً اأن �ش������عر ب������دوي اجلبل 

جمل ما عرفته الكال�شيكية  ي�شكل امتداداً الأ

ال�ش������عرية العربي������ة، ويب������دو يف ذات الوقت 

أن������ه »يختتم تاريخاً  تتويجا لها، م�ش������رياً اإىل ا

�شعرياً بكامله ويف الوقت نف�شه وبالقوة ذاتها 

أ بنب�س  ير�شم لل�شعر العربي منعطفاً لكي يبدا

آخ������ر تاريخاً �ش������عرياً اآخر، واختت������م قائاًل:  ا

هكذا يتي�رس لنا اأن نرى ال�شاعر فيما يتجاوز 

اجلزئ������ي واملرحلي اإىل الكلي املطلق، اأي اإىل 

الن�شغ الذي حتت�شنه الدميومة، فندخل اإىل 

عامل ال�ش������فافية الكاملة بني ال�شاعر وال�شعر، 

بين������ه وبني التاري������خ، بينه وب������ني اجلوهري 

الباقي.

ويف معر�������س حديث������ه عن اخل�ش������ائ�س 

ال�ش������عرية لبدوي اجلبل ق������ال الباحث وفيق 

�ش������ليطني: اإن ما مييز �شعر بدوي اجلبل هو 

أنه يتجاوز القامو�س وال يركن اإىل خ�شائ�س  ا

الوحدات ال�شاكنة وال يخ�ش������ع للقوة املاثلة 

فيها، م�شرياً اإىل اأن املفردات تغدو لديه اأكرب 

من قيمتها القامو�ش������ية واأقل ا�شتقراراً عما 

هي عليه. 

أ�ش������ار اإىل اأن ب������دوي اجلب������ل هو خالق  وا

أ�شكال، وميزة �شعره يف الن�شو�س  لغة و�شانع ا

الت������ي ترتك������ز على احل������دث وتتوج������ه نحو 

املو�شوع العام، وهو يف خروجه اإليها يتوجه 

بها نحو الداخل في�ش������هر وقائعها يف اأغوار 

النف�س والوجدان. 

وق������ال �ش������ليطني: اإنه يف الوق������ت الذي 

يح�رس فيه املوؤثر الرتاثي ح�ش������ورا قويا يف 

�ش������عر البدوي بحيث ميكن متثيل ن�ش������ه اإىل 

الذرى الفنية الرفيعة لل�شعر العربي القدمي، 

ياُلح������ظ جتاوز الن������زع الكال�ش������يكي ورفده 

أ�ش������لوبية  بقيم التحول الفني يف �ش������ياغات ا

خمتلفة يُحققها البدوي يف �ش������بيكة �ش������عرية 

خا�شة، تتفاعل يف داخلها املوؤثرات والروؤى 

الكال�شيكية والرومان�شية والربنا�شية.

أ�شار  أما الناقد ر�ش������وان ق�شماين فقد ا ا

يف حديث������ه ع������ن الفكر النه�ش������وي يف اأدب 

ب������دوي اجلبل اإىل اأن اإب������داع البدوي بداأ يف 

حقب������ة الع�رسيني������ات الت������ي هيمن������ت عليها 

مدر�ش������ة حممد كرد علي، موؤك������داً ارتباطه 

دب  بوالده الذي كان اإماماً وا�شع املعرفة باالأ

الق������دمي والدرا�ش������ات اللغوية وع�ش������واً يف 

املجمع اللغوي العربي، واأ�شاف: كانت اأغلب 

وىل ذات قيمة وطنية، على الرغم  ق�شائده االأ
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من اأن ال�شيا�ش������ة طغ������ت يف مرحلة ما على 

كتاباته، فتوا�ش������عت مقوالت النه�ش������ة اأمام 

مقوالت ال�شيا�شة املتمثلة يف الثورة والتحرير 

والوحدة القومية، وبهذا دخلت حياة البدوي 

ول اأن حياته  بداعية يف �رساع طرف������ه االأ االإ

كان������ت دائمة االرتباط باملغامرة ال�شيا�ش������ية 

حيائي مبا  وطرفه الثاين فكره النه�شوي االإ

انعك�س منه على �ش������عره، موؤكداً وجود فارق 

كبري بني �ش������عر البدوي و�ش������عر الكال�شيكية 

أن������ه � كاجلواهري � ال  املُحدثة، وم�ش������ريا اإىل ا

يكتفي مبحاكاة ال�ش������عر الق������دمي، بل ينتمي 

اإىل القدمي يف الرتاث ال�ش������عري »ففيه نقاء 

�ش������لوب وقوة الن�ش������يج ومتانة اللغة، مما  االأ

حيائيني ال�ش������وريني فيما و�شل  يجعله اأملع االإ

اإليه من م�شارعة القدمي، من دون اأن يغرتب 

 .
)1(

عن جوعه الطامح اإىل حتقيق الذات

مكت�سفات اأثرية �سورية: 

آث������ار الرقة: اأن اأعمال  أك������د مدير دائرة ا ا

التنقي������ب يف موقع تل املريبط على ال�ش������فة 

أ�ش������فرت عن  و�ش������ط قد ا الي�رسى للفرات االأ

أ�شا�شية جديدة  التو�ش������ل ملعلومات ومعارف ا

ن�شان، وعن بدء  عن اأول عملية ا�ش������تقرار لالإ

الزراع������ة وتربي������ة احليوان������ات اإذ اإنه ومنذ 

أخ������ذ ال�ش������كان يف هذا  ح������وايل 8500 ق.م ا

كواخ الدائرية املتوا�شعة  املكان ي�ش������كنون االأ

ر�س  كواخ حمفورة جزئياً يف االأ وكانت هذه االأ

ومغطاة باخل�شب والق�شب والطني وا�شتقر 

ال�ش������كان يف كل منطقة وج������دوا فيها الغذاء 

الوفري طوال العام،حيث كانوا يح�شلون من 

الفرات على املحار وال�ش������مك، ومن غابات 

ث������ل على �ش������فاف النهر  �ش������جر احلور واالأ

يائل، ويف البوادي  ي�ش������طادون اخلنازير واالأ

الغ������زالن والطرائ������د  املج������اورة يط������اردون 

الوح�شية. 

وائل الذين �شكنوا  واأ�شاف اأن ال�شكان االأ

هذه املناطق ا�شتخدموا ال�شخور ال�شوانية 

يف �ش������ناعة اأدوات ال�ش������يد واحل�شاد وبناء 

البيوت واإعداد الطعام بع�ش������ها كان اأدوات 

حجرية دقيق������ة تنزل يف مقاب�س من العظم 

اأو اخل�ش������ب وبع�شها كان �ش������كاكني ومناجل 

ومثاق������ب وروؤو�������س رماح ومكا�ش������ط وكانت 

لديه������م الفوؤو�������س واأقط������اب الرحى لطحن 

ع�ش������اب الربية، وا�شتخدمت خمارز  حبوب االأ

م������ن العظم ملعاجلة الفراء كما ا�ش������تخدموا 

واين احلجرية الب�ش������يطة وتزينوا  بع�������س االأ

باملحار واحلجارة واحللزون. 

وىل  أدل������ة الأ وقد ع������رث يف املوق������ع على ا

الت�ش������ورات الدينية يف امل�شتوطنات الب�رسية 

املبكرة فقد وجدت قطعة من متثال اإن�ش������ان 

حمفورة يف حجر كل�ش������ي طري ب�شكل ب�شيط 

وبدائي جداً، كما وجد يف داخل اأحد البيوت 

عل������ى مقعد من طني يحت������وي على جمجمة 
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ثور اأما املرحلة الثالثة فقد �ش������ملت م�شاحة 

أو�ش������ع  150 مرتاً مربعاً من احلفريات، وهي ا

قدم وفيها اكت�ش������ف  بكثري م������ن الطبقات االأ

بيت دائري كب������ري كان قد اأتى عليه احلريق 

اإال اأن احلرارة �ش������اهمت يف حفظ ما تبقى 

منه ب�شكل جيد. 

ملاين  ويف حم�������س ب������داأ فريق العم������ل االأ

عمال  اأعمال������ه يف تل امل�رسفة ا�ش������تكماالً لالأ

عوام املا�ش������ية من خالل  التي اأجراها يف االأ

ثرية  ج������زاء االأ التنقي������ب والرتميم لبع�س االأ

للموقع. 

وذكر املهند�������س فريد جبور رئي�س دائرة 

ث������ار يف حم�س اليوم اأن البعثة ال�ش������ورية  االآ

ثري غرب  الربيطانية اأنهت اأعمال امل�شح االأ

مدينة حم�س على طريق م�ش������ياف بهدف 

أثرية وتاريخي������ة جديدة  اكت�ش������اف مواق������ع ا

و�ش������ملت اأعماله������ا مواقع اأكراد الدا�ش������نية 

وحي�شة وال�شمعليل وتل الزيبق. 

واأ�ش������اف اأن البعثة ال�ش������ورية اال�شبانية 

امل�شرتكة اأنهت اأعمال امل�شح يف �شهل البقيعة 

و�ش������ملت مواقع تل املروج وتل عزو اإ�ش������افة 

ماكن واملدافن التي تعود للع�رس  اإىل بع�س االأ

الربونزي. 

ثرية  اأما يف تدمر فقد وا�شلت البعثة االأ

الوطنية اأعمال التنقيب والرتميم يف ال�ش������ور 

ثرية، حيث  الع�ش������كري ال�ش������مايل للمدينة االأ

آث������ار تدمر اأن خطة العام  ذكر معاون مدير ا

احلايل ت�شمل اإعادة بناء جزء من هذا ال�شور 

أبراجه الدائرية التي كانت ت�ش������تخدم  واأحد ا

ظه������ار الطابع  يف الدف������اع ع������ن املدين������ة الإ

املعماري لل�ش������ور وخلق حاج������ز مادي مينع 

ثرية،  الدخول الع�ش������وائي اإىل قلب املدينة االأ

مع التنوي������ه باأن البعثة الوطنية قامت خالل 

املو�ش������م املا�شي باإعادة بناء نحو مئة مرت من 

ول  ال�ش������ور الذي يعود تاريخ������ه اإىل القرن االأ

أربع������ة اأمتار وعرثت  املي������الدي بارتفاع نحو ا

أثناءها على جمموع������ة مهمة من املنحوتات  ا

وروؤو�س التماثيل احلجرية.

آثارها اأن اأهم  ويف الالذقية ذكر مدي������ر ا

االكت�ش������افات الت������ي تركزت يف حي ال�ش������يخ 

�ش������اهر يف مرك������ز املدينة كان������ت عبارة عن 

تابوتني اأثريني منحوتني من احلجر الرملي 

ول  املاأخ������وذ من مقالع الالذقي������ة التابوت االأ

أبعاده  �شندوقي ال�شكل م�ش������قطه م�شتطيل ا

136 �شم ب� 290�شم وارتفاعه 187 �شم يحمل 

ه������ذا التابوت زخارف منحوت������ة يف واجهته 

وجانبي������ه وترك من اخللف من دون زخارف 

كم������ادة للفنان الذي �ش������يقوم بنق�س منحوته 

ور�شم لل�شخ�س الذي �شيدفن داخله. 

ول من  أم������ا التاب������وت الث������اين فه������و االأ ا

نوعه يف �ش������ورية من حيث احلجم م�شقطه 

أبعاده 152�شم ب� 350 �شم  م�شتطيل ال�ش������كل ا
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التابوت  يت�ش������در  وارتفاعه20�ش������نتيمرتات 

م�شهد اأكاليل ن�شف دائرية حفرت من الورد 

وحبات الفاكهة واأوراق الغار وال�شنوبر وورق 

كاليل  الكرمة وعناقيد العنب يف�ش������ل بني االأ

ربع������ة روؤو�س ث������ريان وداخل  نح������ت ناف������ر الأ

كاليل الثالثة �ش������ور ن�شفية لثالث فتيات  االأ

�ش������ى  وجوهه������ا مفجوعة حتمل احلزن واالأ

أ�ش������لوب النحت على ه������ذه التوابيت  ويهتم ا

بالزخارف الت�ش������ويرية التي �شادت يف عهد 

باط������رة االنطونيني خالل الق������رن الثاين  االأ

 )2(
امليالدي.

ترجمة اأعمال اأدبي���ة �سورية اإىل اللغة 

ملانية: الأ

اختارت موؤ�ش�ش������ة ع������الوي للن�رس وهي 

أملانيا  موؤ�ش�شة ثقافية وفكرية وفنية مقرها ا

خم�س كاتبات �شوريات وفل�شطينيات لرتجمة 

ملانية وبع�س  بع�س من اأعمالهن اإىل اللغة االأ

وروبية يف اإط������ار م�رسوع يهدف  اللغ������ات االأ

دب العربي والكتاب  اإىل فت������ح املجال اأمام االأ

العربي ب�ش������كل ع������ام للو�ش������ول اإىل القارئ 

وروبي، حيث جرى توقيع العقود  ملاين واالأ االأ

مع الكاتبات �ش������مر يزبك عبري ا�ش������رب ومي 

جليلي ونعمة خالد. 

وحت������دث ع������الوي عق������ب التوقي������ع عن 

�������رسورة حتقيق اخرتاق على هذا ال�ش������عيد 

أنه اليوجد  ملاين مو�ش������حاً ا لدى الق������ارئ االأ

أملانيا ب�شبب غياب  �ش������وق للكتاب العربي يف ا

م�ش������اريع كبرية للرتجمة واقت�شار الرتجمات 

عل������ى ح������االت فردي������ة ال حتق������ق اله������دف 

املرجتى، مو�ش������حاً اأن عدد الرتجمات حتى 

ع������ام 2003 بلغ 476 عماًل بينهم 170 كتاباً 

ملانية  فقط ترجم مبا�رسة من العربية اإىل االأ

واإىل عام 2007 مل تتج������اوز الرتجمات 500 

عمل معظمها مرتجم عن لغات اأخرى كاللغة 

االنكليزية والفرن�شية. 

دبية  عمال االأ وذكر عالوي اأن اختيار االأ

التي �شترتجم �شيكون ا�ش������تناداً اإىل الق�شايا 

عمال والتي  االجتماعية التي تتناولها هذه االأ

تقدم �ش������ورة �شاملة للمجتمعات العربية اإىل 

أدباً عربياً وكتاباً  ملاين باأن هناك ا املجتمع االأ

عربياً يناق�س الق�شايا كافة. 

يذكر اأن موؤ�ش�شة عالوي للن�رس والرتجمة 

دب العربي الن�شائي ح�رسا  تعنى برتجمة االأ

من ق�ش������ة ورواية وق�ش�س ق�ش������رية و�شعر 

وم�رسح ودرا�شات نقدية وفكرية وقد اختارت 

عالن اإطالق ن�شاطها ب�شكل فعلي  دم�ش������ق الإ

يف غمرة احتفاالت دم�ش������ق عا�شمة للثقافة 

العربية لعام 2008. 

عمال التي مت اختيارها للرتجمة  أم������ا االأ ا

فه������ي ليلة احلنة ل������� نعمة خال������د قناديل -

اجللي������ل ل� مي جليلي - لولو ل� عبري ا�ش������رب- 

رائحة القرفة ل� �شمر يزبك وابانو�س ل� روزا 

)3(
ح�شن.
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رحيل يو�سف �ساهني: 

وجه الرئي�س الفرن�شي نيكوال �شاركوزي، 

حتية احرتام اإىل املخرج ال�شينمائي امل�رسي 

يو�شف �شاهني، وا�ش������فا اإياه باأنه: �شخ�شية 

ممي������زة فهو مدافع كبري ع������ن حرية التعبري 

أو�ش������ع ع������ن احلري������ات الفردي������ة  وب�ش������كل ا

واجلماعية.، وجاء على ل�ش������ان �ش������اركوزي 

أ�شهر امل�شاهمني  اأن الفن ال�ش������ابع فقد اأحد ا

فيه وهو يو�ش������ف �شاهني املتعلق جدا مب�رس 

واملنفتح على العامل، وهو خمرج ملتزم ومدافع 

أو�ش������ع عن  كب������ري عن حرية التعبري وب�ش������كل ا

احلريات الفردية واجلماعية.، م�ش������يفاً اأن 

�شاهني �شعى طوال حياته من خالل ال�شورة 

اإىل التنديد بالرقابة والتع�ش������ب والت�شدد، و 

اأكد اأن موهبة �ش������اهني �ش������محت له بتطوير 

أنواع  أ�شكال خمتلفة للتعبري الفني وولوج كل ا ا

فالم. االأ

وكان املخ������رج العامل������ي امل�رسي يو�ش������ف 

�ش������اهني قد رح������ل بعد �رساع م������ع املر�س مل 

ي�ش������تمر طوي������ال، وبوفات������ه تكون ال�ش������ينما 

امل�رسية والعاملية قد خ�رست اأحد عمالقتها 

الذين تركوا اأعماالً �شينمائية خالدة.

�ش������كندرية عام 1926،  ولد �ش������اهني باالإ

أ الدرا�ش������ة مبدر�شة �شان مارك ثم انتقل  وبدا

نكليزية حتى ح�ش������ل منها على  اإىل الكلية االإ

ال�ش������هادة املدر�شية الثانوية وبعد درا�شة �شنة 

�ش������كندرية انتق������ل اإىل الواليات  بجامع������ة االإ

مريكية واأم�شى عامني بدار باب  املتحدة االأ

فالم  دينا امل�رسحي وكان يدر�س �ش������ناعة االأ

والدرام������ا، وبعد ع������ودة �ش������اهني اإىل م�رس 

ألفيذ اأورمانيلي  �شاعده امل�ش������ور ال�شينمائي ا

فالم وكان  بالدخ������ول يف العمل ب�ش������ناعة االأ

اأول فيلم له »بابا اأمني« عام 1950. اأما ثاين 

اأفالم������ه فكان ابن النيل ع������ام 1951 والذي 

�شارك به مبهرجان كان.

 وقد ح�ش������ل �ش������اهني على العديد من 

اجلوائز طول م�ش������واره الفن������ي وكانت اأوىل 

جوائزه اجلائزة الذهبية من مهرجان قرطاج، 

كما ح�ش������ل علي جائزة الدب الف�ش������ي من 

برلني عن فيلم اإ�ش������كندرية ليه؟ عام 1978 

أربع������ة اأفالم تروي  ول من ا وه������و الفيل������م االأ

خرى  فالم الثالثة االأ حياته ال�شخ�ش������ية واالأ

هي: حدوته م�رسية عام 1982 واإ�شكندرية 

كمان وكمان عام 1990 و اإ�شكندرية نيويورك 

عام 2004. 

خراج  ول�شاهني مكانة متميزة يف حقل االإ

ال�شينمائي، وقد ح�شل على جائزة مهرجان 

كان عام 1997 تقديرا خلم�ش������ني عاما من 

أثارت اأفالم �ش������اهني  م�ش������ريته الفنية، وقد ا

ج������دال ب�ش������بب روحه������ا النقدية ال�شيا�ش������ة 

واالجتماعية، واأكد �شاهني انه مل يعد يح�شل 

فالمه منذ عر�س فيلمه  على متويل ر�شمي الأ
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الع�ش������فور ال������ذي يحمل م�ش������وؤولية هزمية 

اجلي�������س امل�رسي يف ح������رب يونيو/حزيران 

عام 1967 للف�ش������اد يف املوؤ�ش�ش������ة ال�شيا�شية 

امل�رسية، ومن اأفالمه التي القت جناحا فيلم 

خر«  »املهاجر« وفيلم »امل�ش������ري« وفيل������م »االآ

الذي تناول مو�ش������وع الت�شامح، وكان �شاهني 

�ش������احب الف�شل يف اكت�ش������اف وتقدمي عمر 

ال�رسيف لل�ش������ينما، والذي نقله فيما بعد اإىل 

العاملية عل������ى يد املخ������رج االنكليزي ديفيد 

لني يف رائعتي������ه »لورن�س الع������رب« و»دكتور 

)4(
جيفاكو«.

هيئة الكت���اب امل�رصية تك���رم الفائزين 

بجوائز الدولة: 

احتفلت الهيئة امل�رسي������ة العامة للكتاب 

بالكت������اب  ن�ش������اري  االأ نا�������رس  د.  برئا�ش������ة 

واملبدعني واملفكرين احلا�شلني على جوائز 

مب������ارك وجوائز الدول������ة التقديرية وجوائز 

التفوق وجوائز الدولة الت�شجيعية لهذا العام 

2008، مبقر الهيئة بكورني�س النيل. 

ن�ش������اري: اإن ه������ذا  وق������ال د. نا�������رس االأ

االحتف������اء والتكرمي يعرب ع������ن اعتزاز الهيئة 

بال�شلة التي تربطها بهوؤالء الكتاب واملبدعني 

أن�ش������طتها املختلفة، وخا�ش������ة  م������ن خ������الل ا

اإ�شداراتها املتنوعة ومعر�س القاهرة الدويل 

للكتاب الذي تنظمه �شنويا، واأ�شاف اأن هذا 

التكرمي ياأتي لرت�شيخ قيم احلوار والتوا�شل 

والتفاع������ل بني املبدعني واملثقفني واملفكرين 

م������ن جهة وهيئ������ة الكتاب من جه������ة اأخرى، 

ن�شاري اأن 18 كاتبا من بني 38 من  واأكد االأ

الفائزين باجلوائز �شبق واأن ن�رسوا اأعمالهم 

يف اإ�ش������دارات الهيئة يف ال�شنوات ال�شابقة، 

أن�شطة الهيئة  أ�شهموا يف ا واأن باقي الفائزين ا

املختلفة على مدار العام �ش������واء يف معر�س 

القاه������رة ال������دويل للكت������اب اأو يف الندوات 

الثقافية والفكرية التي تقيمها الهيئة. 

على للثقافة  يذكر اأن رئي�������س املجل�س االأ

وزير الثقافة امل�رسي فاروق ح�شني �شبق اأن 

أ�ش������ماء احلا�شلني على جوائز مبارك  اأعلن ا

والدولة على النحو التايل: 

ا�ش������م الناقد الراحل رج������اء النقا�س فاز 

داب، وا�شم الفنان الراحل  بجائزة مبارك لالآ

�شعد اأرد�س بجائزة مبارك للفنون، وفاز حامد 

عمار بجائزة مبارك للعلوم االجتماعية، ويف 

دب  جوائ������ز الدولة التقديرية فاز يف فرع االأ

الروائ������ي اإبراهيم عبد املجيد. وفاز يف فرع 

الفن������ون للجائزة نف�ش������ها كاتب ال�ش������يناريو 

أنور عكا�ش������ة، وعازف البيانو رمزي  أ�شامة ا ا

ي�شي، والنحات والفنان �شبحي جرج�س، يف 

حني فاز يف فرع العلوم االجتماعية للجائزة 

التقديري������ة اأحم������د جمال مو�ش������ى، واأحمد 

زايد، وحتفة حندو�شة، ولطفي عبد الوهاب 

يحي������ى. ويف تقديري������ة الفنون ف������از املخرج 
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امل�رسحي نا�رس عبد املنعم، يف جائزة التفوق 

داب الروائية نعمات البحريي،  فاز يف فرع االآ

أ�شتاذ امل�رسح اأحمد �شخ�شوخ. اأما يف العلوم  وا

االجتماعية فقد فاز بها كل من حممد �شيد 

�ش������ليم، وجالل اإبراهيم، وحممد فتحي عبد 

الوهاب، ويف اجلائزة الت�شجيعية فاز يف ق�شم 

داب كل من ال�ش������اعرين ف������والذ عبد اهلل  االآ

نور، واأحمد ف�شل �شبلول والروائي مكاوي  االأ

�شعيد، والناقد �شامي �شليمان، وكاتب اخليال 

العلمي فاروق نبيل، اأما يف ق�شم الفنون فقد 

فاز الباحث م�ش������طفى �ش������عبان، واملو�شيقي 

عالء خليل حنفي، وكاتبة ال�ش������يناريو و�شام 

أبو  خراج امل�رسحي حممد ا �ش������ليمان، ويف االإ

اخلري، ويف الهند�ش������ة حممد عبد ال�ش������ميع، 

ويف الفن الت�ش������كيلي عماد الدي������ن اإبراهيم 

ال�شيد، وعن النحت ال�شيد حممد ال�شيد، يف 

حني فاز يف العلوم االجتماعية كل من خالد 

عزب، واأحمد حممد من�ش������ور، وم�ش������طفى 

ج������اد، و�ش������يماء ذو الفقار، ووائ������ل لطفي، 

وحممد �شفوت �شادق، وطلعت الدمردا�س، 

و�ش������مري عبد الوهاب، وحممد حم�شوب عبد 

املجيد. 

وكان الناقد د. �ش������الح ف�شل قد اقرتح 

عمال  ن�ش������اري طباعة االأ عل������ى د. نا�رس االأ

الكامل������ة للفائزين بجوائز الدولة، وخا�ش������ة 

مر للنقا�س  جائزة مبارك، و�شوف يطرح هذا االأ

)5(
أثناء االحتفاء بهم مبقر هيئة الكتاب. ا

اأرواد ت�سنع �سفينة فينيقية: 

يوا�شل حرفيو �شناعة ال�شفن يف جزيرة 

عم������ال الت������ي بدوؤوه������ا من������ذ مدة  أرواد االأ ا

�شل ل�شفينة فينيقية  ل�شناعة ن�شخة طبق االأ

تعود ب�ش������كلها ودقة �ش������ناعتها وموادها اإىل 

600 عام قبل امليالد لتكون منوذجاً لل�شفينة 

الفينيقية يف املتحف الربيطاين. 

أرواد اأن  أك������د رئي�س جمل�������س مدين������ة ا وا

املعه������د امللكي البحري الربيط������اين جلاأ اإىل 

�شناع ال�ش������فن باأرواد ل�شناعة هذه ال�شفينة 

لتو�ش������ع يف املتح������ف الربيط������اين برعاي������ة 

مانة العامة  اجلمعية الربيطانية ال�شورية واالأ

الحتفالية دم�ش������ق عا�ش������مة للثقافة العربية 

ن �شكانها  أنه مت اختيار اأرواد لهذه املهمة الأ وا

ا�شتهروا منذ اأقدم الع�شور ب�شناعة ال�شفن 

أرواد مركز الفينيقيني على ال�ش������احل  ن ا والأ

ال�شوري.

أرواد  وق������ال اأح������د �ش������ناع ال�ش������فن يف ا

وامل�ش������ارك يف �شناعة ال�ش������فينة الفينيقية: 

لقد ورثنا هذه املهمة واخلربة الكبرية يف بناء 

أبائنا واأجدادنا و�ش������وف نورثها  ال�ش������فن عن ا

والدن������ا واأحفادنا فهي جزء م������ن تاريخنا  الأ

وتراثن������ا واليوم نقوم ب�ش������نع هذه ال�ش������فينة 

لتكون عنوان ح�ش������ارة عربية فينيقية يراها 

خرون.  االآ

ويبلغ طول ال�شفينة 5ر21 مرتاً وعر�شها 
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7 اأمتار ون�ش������ف املرت وتعمل على املجازيف 

�رسعة وي�ش������تخدم يف �ش������ناعتها خ�شب  واالأ

ال�ش������نوبر والبل������وط وال�ش������نديان واجل������وز 

بحار يف �شهر  والزيتون و�ش������تكون جاهزة لالإ

اآب الق������ادم لتق������وم برحلتها ح������ول اإفريقيا 

من اأرواد عرب قناة ال�ش������وي�س ودول املتو�شط 

أ�س الرجاء ال�ش������الح و�شوالً اإىل بريطانيا  ورا

واملتحف الربيطاين ومدة الرحلة حوايل 10 

)6(
أ�شهر. ا

مهرجان �سنعاء للق�سة والرواية: 

افتت������ح رئي�س جمل�������س ال������وزراء اليمني 

الدكتور علي حممد جمور، فعاليات مهرجان 

�شنعاء الرابع للق�شة والرواية، الذي نظمته 

وزارة الثقافة بالتن�ش������يق مع نادي الق�ش������ة، 

مب�ش������اركة 180 قا�������س وروائ������ي ميني و15 

قا�شاً وروائّياً عربّياً. 

ويف افتتاح املهرجان اأكد رئي�س الوزراء، 

اأن انعقاد هذا امللتقى ياأتي يف ظروف يحتاج 

اليمن فيه اإىل دور الكلمة ال�شادقة واملوؤمنة 

بوحدة الوطن و�ش������المته، والتي تنت�رس لقيم 

املحب������ة والت�ش������امح وتوؤك������د اأهمي������ة احلوار 

دباء اليمنيني  والدميقراطي������ة، منوها باأن االأ

ا�ش������تطاعوا اأن يحقق������وا الوح������دة يف ظ������ل 

الت�شطري حني ار�شوا ثقافة الوحدة وت�شدوا 

لثقافة االنف�شال. 

أك������د وزير الثقاف������ة الدكتور  من جهته، ا

أبو بكر املفلحي عل������ى اأهمية انعقاد  حممد ا

ال������دورة الرابعة ملهرجان �ش������نعاء للق�ش������ة 

والرواية، �ش������يما بعد انقطاع طويل ن�ش������بياً 

غابت فيه الرواية والق�ش������ة ع������ن االهتمام 

وا�ش������تاأثر ال�ش������عر بال�ش������احة الثقافية نظراً 

لرت�شخ مقولة ال�شعر ديوان العرب. 

وتط������رق املفلح������ي اإىل معان������اة الرواية 

العربية املتمثلة يف عدم ا�شتطاعتها اخلروج 

اإىل املحيط الدويل اإال ب�شكل حمدود، منوها 

باأهمي������ة اأن يكون للرتجمة ح�ش������ور يف هذا 

امللتق������ى فالوطن العربي يزخر باأدباء وكتاب 

للرواية والق�شة ي�شتحقون اأن ترتجم اأعمالهم 

اإىل اللغات احلية وبذلك ن�شتطيع اأن نوؤثر يف 

دب العاملي ونتاأثر به. االأ

و�شارك يف فعاليات املهرجان اأكرث من 20 

ناقداً عربياً اإ�ش������افة اإىل 200 قا�س وقا�شة 

ميثل������ون 22 حمافظة ميني������ة و20 باحثا من 

اجلامعات اليمنية. 

وت�ش������من املهرجان �ش������تة حم������اور تتمثل 

يف درا�شات عن الق�ش������ة الق�شرية والرواية 

اليمنية ودرا�شات عن اأدب الطفل واجتاهات 

دب  نق������د الرواي������ة وحلقة نقا�ش������ية ع������ن االأ

اليمنى املرتجم و�ش������هادات لكت������اب الرواية 

)7(
والق�شة.
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موروث �ساللة الُعماين: 

�شهد مهرجان �ش������اللة ال�شياحي 2008 

فعاليات متنوعة تنا�شب كل الفئات العمرية 

ذواق حتقيق������اَ ل�ش������عار  وتر�ش������ي جمي������ع االأ

�رسة(، حيث ات�شع النطاق  املهرجان )ملتقى االأ

اجلغ������رايف الذي تغطي������ه ه������ذه الفعاليات 

املتنوعة كم������اَ ونوعا، با�ش������تكمال مدرجات 

امل�������رسح الدائ������ري بالقرية الرتاثية واإن�ش������اء 

وجتهيز مطعم تراثي يعنى بتقدمي الوجبات 

التقليدية والتعريف بها وعمل من�ش������ة لكبار 

�شافة  ال�شخ�شيات مقابل البيت الرتاثي، باالإ

اإىل اإن�ش������اء بي������وت البيئ������ة الريفية وحتديد 

املواق������ف اخلارجية للمركز وتزيني ال�ش������ور 

ذاعة. مامي واإن�شاء مبنى جديد لالإ االأ

و�ش������مل املهرج������ان املعار�������س املختلف������ة 

واال�ش������تهالكية  والت�ش������ويقية  التخ�ش�ش������ية 

أي�ش������ا اجلناح ال�ش������حي  والفنية والثقافية وا

ومعر�س متحف قوات ال�ش������لطان امل�ش������لحة 

ومعر�س الزراعة والرثوة احليوانية ومعر�س 

املنتدى ال�شيفي اخلام�س للرتبويني ومعر�س 

الفنون الت�ش������كيلية ومعر�������س فن اجلرافيك 

أة العمانية  اإ�ش������افة اإىل معر�س جمعيات املرا

ومراكز الوفاء االجتماعي التطوعي ومعر�س 

جمعية الن������ور للمكفوفني ومعر�������س البيئة 

وال�ش������وؤون املناخية ومعر�س اأ�ش������حاء بدون 

خم������درات واملعر�س امل������روري ل�رسطة عمان 

ال�ش������لطانية ومعر�������س ال�ش������فارة الربيطانية 

مب�شقط ومعر�س اجلالية ال�شودانية. 

كم������ا ت�ش������من مهرجان هذا الع������ام اأربع 

حفالت فنية اإىل جانب اأم�شيات �شعرية لكبار 

ال�شعراء �ش������هد اإقامة جل�شات �شمر وبرامج 

أة العمانية  متنوعة �شارك فيها جمعيات املرا

ومركز الوفاء االجتماعي مع تقدمي جمموعة 

م������ن الفعاليات اال�شتعرا�ش������ية العاملية التي 

تعنى بال������رتاث القدمي يف العديد من املواقع 

املنتقاة من قب������ل اللجنة املنظمة للمهرجان، 

اإىل جان������ب اإقامة عرو�������س م�رسحية للفرق 

امل�رسحي������ة العماني������ة وعرو�س م������ن الرتاث 

التقليدي يقدمها عدد من اجلاليات املقيمة 

بال�ش������لطنة وعرو�������س اأخرى ت�ش������اهم فيها 

ال�رسكات الراعية للمهرجان. 

وتعد القرية الرتاثية واجهة املهرجان من 

خالل بيئاتها املختلفة ال�ش������احلية والزراعية 

واحل�رسي������ة والريفي������ة والبدوي������ة نظرا ملا 

جت�ش������ده من اإرث ح�شاري وتاريخي وثقايف 

يعك�������س للزوار جانبا من الرتاث العماين مبا 

لعاب  كالت والفنون واالأ تقدمه القرية من االأ

التقليدية والعادات والتقاليد وال�ش������ناعات 

احلرفية العمانية. 

ففي البيئ������ة احل�رسي������ة مت العمل على 

جتهي������ز البي������ت الرتاثي يف القري������ة الرتاثية 

ث������اث الرتاثي  مبركز البلدي������ة الرتفيهي باالأ
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�ش������افة اإىل التنان������ري و�ش������ناعة اخلب������ز  باالإ

واملح������الت التجارية التي يت������م فيها عر�س 

املواد التي كانت ت�ش������تخدم يف املا�ش������ي مع 

وجود ن�شاء يقمن بعمل امل�شنوعات الرتاثية 

أي�ش������اَ عمل مطعم يقدم املاأكوالت الرتاثية  وا

و�شناعة احللوى العمانية. 

ويف البيئ������ة البحري������ة وميناء الفر�ش������ة 

أق������ام احلرفي������ون طيلة  )املين������اء الق������دمي( ا

فرتة فعاليات املهرجان وممار�ش������ة العادات 

والتقالي������د البحري������ة يتم من خالله������ا اإدارة 

نا�ش������يد البحرية الرتاثية كما �شيتم تواجد  االأ

عدد اآخر من امل�ش������اركني لتج�ش������يد اأعمال 

ميناء الفر�ش������ة وجمموعة من الن�شاء لتاأدية 

غاين القدمية اخلا�شة بهذه  نا�ش������يد واالأ االأ

البيئة. 

كما مت جتهيز البيئة الريفية مبا يلزم من 

املواد وامل�شتلزمات الريفية مع تواجد فريق 

متكامل لتاأدية الرق�ش������ات اخلا�شة بالبيئة 

الريفية )امل�ش������عري وال������دان دون والدبرارت 

لع������اب التقليدية  وغريه������ا( وكذلك تاأدية االأ

وا�شتقبال الزوار وممار�شة العادات والتقاليد 

الريفية كما مت توفري امل�ش������نوعات اجللدية 

واحلرفية ومتطلبات البيئة الريفية. 

ويف البيئة البدوي������ة قامت جمموعة من 

�شخا�س بتاأدية الرق�شات اخلا�شة بالبيئة  االأ

لعاب  البدوي������ة ب�ش������كل يومي مع تق������دمي االأ

التقليدي������ة وكذلك توف������ري وجتهيز بيتني من 

بيوت ال�َشعر مع التاأثيث وتواجد حريف يعمل 

على �ش������ناعة املنتج������ات احلرفية واجللدية 

للبيئ������ة البدوي������ة ومتثي������ل جمل�������س البادية 

ال�شتقبال ال�شيوف مع القيام بتقدمي القهوة 

العربية. 

ويف اإط������ار التعريف بامل������وروث العماين 

واإظه������ار واإبراز واليات ال�ش������لطنة من خالل 

مهرج������ان �ش������اللة ال�ش������ياحي، مت اعتم������اد 

م�ش������ابقة الواليات وهي عن م�شابقة ت�شارك 

فيها عدة والي������ات متثل حمافظات ومناطق 

ظهار فنونها ورق�شاتها التقليدية  ال�شلطنة الإ

وامل�ش������غوالت واحلرف التقليدية الرتاثية بها 

مع تو�شيع قاعدة م�شاركة الواليات هذا العام 

بعدد واليتني م������ن كل حمافظة ومنطقة كما 

لعاب التقليدية لهذه امل�شابقة.  اأ�شيفت االأ

كما رك������ز برنام������ج فعالي������ات املهرجان 

طفال من خالل  ن�ش������طة املتعلقة باالأ على االأ

أة والطفل التي تعنى بكافة  فعاليات قرية املرا

ر�شادية والثقافية  الفعاليات االجتماعية واالإ

�رسة والطفل وتخدم  واحلوارية التي تفيد االأ

املجتمع طيلة فرتة املهرجان، وقدمت بقرية 

الطفل عرو�س ال�شخ�ش������يات الكرتونية اإىل 

طفال  جانب امل�رسحيات الفكاهية الهادفة لالأ

وم�شابقات ثقافية وفنية وذهنية اإ�شافة اإىل 

لعاب الكهربائية والهوائية املختلفة وعر�س  االأ
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م�رسحيات وبرامج معدة خ�شي�ش������اً لل�شغار 

تقدمه������ا جمموع������ة من الفنان������ني العمانيني 

طفال على م�رسح  واملتمر�شني على برامج االأ
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أيام املهرجان. الطفل ب�شكل يومي طيلة ا

وجدة املغربية حتت�سن فن الراي: 

�ش������هدت مدينة وج������دة �رسق������ي املغرب 

انطالقة فعاليات املهرجان الدويل الثاين لفن 

أ�شهر الفنانني املغاربة  الراي وذلك مب�شاركة ا

جان������ب لهذا النوع من املو�ش������يقى الذي  واالأ

ي�شتقطب جمهورا عري�شا من ال�شباب.

وذك������رت جمعي������ة وج������دة فن������ون الت������ي 

نظمت املهرج������ان، اأن هذه التظاهرة الفنية 

الدولية التي تقام مبنا�ش������بة عودة مهاجرين 

املنطق������ة ال�رسقي������ة للمملك������ة املغربي������ة من 

اخلارج ا�ش������تقطبت اأكرث م������ن مليون متفرج، 

أ�ش������ارت اإىل اأن املهرج������ان �ش������هد تنظي������م  وا

�ش������هرات فنية راقية حتييه������ا فرق فلكلورية 

من منطقة املغرب العربي ف�ش������ال عن فرق 

ا�ش������بانية واإفريقية �شهرية، واأ�شافت  اأخرى 

اأن فعاليات هذا املهرجان �ش������عت اإىل اإبراز 

املوؤه������الت االقت�ش������ادية والتنموية للمنطقة 

ال�ش������يما بعد البدء يف اإجراءات اإقامة 250 

م�رسوعا تنموي������ا باملنطقة ين������درج يف اإطار 

املبادرة الوطنية للتنمية الب�رسية التي اقرها 

العاهل املغربي امللك حممد ال�شاد�س يف عام 

2005 ملحاربة اله�شا�شة االجتماعية.

واأو�ش������حت اجلمعي������ة اأن فعاليات هذه 

أي�ش������ا  التظاه������رة الثقافي������ة الكربى تخللها ا

ن�شطة املوازية منها معار�س  تنظيم عدد من االأ

أن�شطة  للفنون الت�شكيلية وم�شابقات ريا�شة وا

فني������ة اأخرى ت�ش������لط ال�ش������وء على مميزات 

)9(
املنطقة من الناحية الرتاثية واحل�شارية.

ثار يف ماأرب:  تنفي���ذ م�رصوع متح���ف الآ

ن�سيج

ملاين  اأعلن������ت مدي������رة مكتب املعه������د االأ

ثار ب�ش������نعاء الدكتورة »ايرال�س جريالخ«  لالآ

اعتزام املعهد خالل العام اجلاري البدء يف 

ثار يف ماأرب وفق  تنفيذ م�رسوع متح������ف لالآ

املوا�شفات العاملية.

ثار  ملاين لالآ وقالت مديرة مكتب املعهد االأ

أكم������ل اإعداد الفكرة  ب�ش������نعاء:اإن املعهد قد ا

الفنية  والتفا�شيل  والت�ش������اميم  والدرا�شات 

املتعلقة باإن�شاء املتحف، م�شرية اإىل اأن املعهد 

قد اأر�شل ت�شور امل�رسوع اإىل اإدارة ال�شندوق 

االجتماعي للتنمية اليمنى ويف انتظار الرد 

ليتم البدء يف التنفي������ذ الذي من املتوقع اأن 

يبداأ عقب �شهر رم�شان.

واأو�ش������حت جريالخ اأن 4 �رسكات عربية 

ودولي������ة تقدم������ت لتنفيذ امل�������رسوع بتقنيات 

حديثة، وفق������اً للمعايري الدولي������ة، الفته اإىل 

اأن املعهد �شي�ش������ارك يف امل�رسوع يف اجلوانب 

الفني������ة فق������ط واملتمثلة يف عملي������ة التاأهيل 
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�رساف والبح������ث والتنقيب.،  والتدري������ب واالإ

ول من نوعه  معت������ربة اأن املتحف �ش������يكون االأ

باليمن من حيث املقايي�س واملعايري الدولية، 

أثرية هي  و�شي�شم اأكرث من ع�رسة اآالف قطعة ا

ملانية يف منطقة  ثرية االأ نت������اج عمل البعثة االأ
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ماأرب منذ عام 1978م وحتى اليوم.

�س���اك يف  �سي���خ تيدي���ان  امل���ايل  الفن���ان 

تون�س: 

ا�شت�ش������اف مهرجان احلمامات التون�شي 

ربع������ني الفنان املايل  يف دورت������ه الرابعة واالأ

أنغام ال�شوريوت،  �شيخ تيديان �شاك، �شاحب ا

واإيقاعات املوندانغ.

تعود بدايات م�ش������رية �شيخ تيديان �شاك 

اإىل ال�ش������بعينيات وهو ال يزال بعد مدر�ش������ا 

للفن������ون اجلميلة بالعا�ش������مة باماكو، وكغريه 

فرو �  كان مفتون������ا باملو�ش������يقى ال�ش������عبية االأ

يقاعات العاملية- وباأعمال لوي�س  اأمريكية واالإ

�شرتونغ وجام�س براون ملك الفانك ومارفن 

غاى ملك ال�شاول.

وفى مطلع �ش������بابه كون �شيخ اأمادوتديان 

جمموعة مو�ش������يقية ا�شمها اأفرو بلوزباند اأي 

فريقي، و كانت تعيد تقدمي روائع  البل������وز االإ

فنانى البلوز وال�ش������اول يف العامل، وت�ش������تلهم 

من تقالي������د احلكايات ال�ش������عبية للحكائني 

»تراالني« »املوندان������غ« والتي كانت اأمه متتع 

بها �شمعه.

خالل م�شريته الفنية احتك �شيخ تيديان 

�ش������اك بالعديد م������ن الفنان������ني املاليني فقد 

ان�ش������م اإىل جمموعة برباند رايل اإىل جانب 

مورى كونتى و�ش������اليف كايتا و�رسعان ما برع 

آل������ة الكايب������ورد متاأثرا يف  يف الع������زف على ا

ذلك بطريقة عزف فناين اجلاز �شيما فنان 

»اجلاز فانك« جيمى �شميث.. ولكن �رسعان 

ما اختار لنف�ش������ه طريق������ة مميزة يف العزف 

وتوا�شلت م�شرييه يف �شاحل العاج، وامتدت 

عل������ى عقدين يف التعامل م������ع كل من مورى 

كويني.. ملونى �شاك.. تورى كوندا.. �شاليف 

كايتا.. كما تعامل مع الفنان وعبقرى اجلاز 

جوزاوينول »رافقه يف عر�س طربقة 2000« 

ألبوم ماى بيبل �شعبي وظل يتنقل  وال �شيما يف ا

يف اأكرب املهرجان������ات العاملية اإىل جانب اأكرب 

فرق اجلاز وال�شاول ومو�شيقى العامل وحتى 

فريقية والقناوة املغاربية.. يقاعات االإ االإ

ومنذ �شنة 1985 اأ�شبح �شيخ تيديان دائم 

قامة يف باري�س وكانت له مبادرة يف تكوين  االإ

م������ا يعرف ب� »جام �ش������احل« اأي ليلة لقاء كل 

االأمناط املو�شيقية �شواحل اإفريقيا يف حفل 

آ�س �ش������احل«  أو ا آ�س ا خريي لفائدة منظمات »ا

�شبق �شيغار  أ�ش�شها الرئي�س ال�شينغال االأ التي ا

)11(
�شينغور.
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غوغ���ل تطل���ق خدم���ة جدي���دة للن�رص 

املعريف: 

اأطلقت �رسكة غوغل موقعاً جديداً يوفر 

خدمة الن�رس املعريف ت�شمى »نول« ح�شب ما 

جاء يف بيان لل�رسكة.

واأعلن������ت غوغل اأن خدم������ة نول مفتوحة 

أنها تتوقع اأن تتلقى مقاالت متعددة  للجميع وا

يف نف�س الق�شية واملو�شوع، وهذا بحد ذاته 

نه ي�ش������في غنى وتع������دداً يف وجهات  جيد الأ

النظ������ر انطالقاً م������ن كون ه������ذه الوحدات 

املعرفي������ة مقاالت جامعة يف ق�ش������ايا معينة 

أ�شخا�س على  اأو مو�ش������وعات حمددة يكتبها ا

اطالع وا�شع عليها. 

وي�ش������به هذا املوقع اإىل ح������د كبري موقع 

املو�ش������وعة املجانية املفتوحة ويكيبيديا من 

حيث اإن اأي �شخ�س ي�شتطيع اأن يكتب مقاالً 

حول اأي �شيء تقريباً، مع فارق مهم وهو اأن 

م�رسوع غوغل ملت������زم باحلفاظ على امللكية 

الفكرية ملوؤلفي املقاالت املن�شورة. 

وتتيح غوغل قدراً كبرياً من التفاعل بني 

جمه������ور القراء واملوؤلفني وبو�ش������ائل متعددة 

فالق������راء ي�ش������تطيعون تق������دمي تعليق������ات اأو 

أو كتابة مراجعات لكل مقال،  تقديرات ا

أو  من ناحية اأخرى، وبن������اء على اختيار ا

قرار املوؤلف ميكن للمقال اأن ي�شم اإعالنات 

آد�شن�س«  من برنامج غوغل املعروف با�ش������م »ا

واإذا ما اختار موؤلف اأن ي�شم مقاله اإعالنات 

ف�ش������تقوم غوغل بتقدمي ن�ش������يب من عوائد 

عالنات التي تظهر مع املقال للكاتب.  االإ

وذك������ر بي������ان غوغ������ل اأن ال�رسكة عقدت 

اتفاقاً مع جملة »ذا نيويوركر« بحيث ي�ش������مح 

ذل������ك ملوؤلفي املقاالت اأن ي�ش������يفوا ر�ش������ماً 

كاريكاتورياً واحداً ل������كل مقال من املخزون 

الكاريكاتوري ال�ش������خم لهذه املجلة، بيد اأن 

بع�س املراقبني يخ�شون من اأن هذه الطريقة 

أو املنظوم������ة يف ترتيب عمل »نول« �ش������تدفع  ا

املوؤلفني اإىل االهتمام اأكرث باملو�شوعات ذات 

ال�شعبية العالية التي يقبل عليها القراء اأكرث 

من غريها وتدر عوائد اإعالنية اأعلى، بينما 

يرى اآخرون يف هذه الناحية فر�شة اإيجابية 

للت�ش������جيع على كتابة املقاالت املتميزة حول 

موا�شيع مهملة بدالً من الرتكيز على املقاالت 

الرائجة �ش������عبياً، ف�ش������اًل ع������ن اأن املقاالت 

املن�شورة �ش������تحظى بالظهور يف قائمة نتائج 

البحث وبالتايل حتقق عوائد مالية اأف�ش������ل 

)11(
لفرتة اأطول من الوقت.
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اإحــــــاالت

موقع ميدل اي�ست اأن الين  -1

    WWW.MIDDLE-EAST. ONLINE.CO
نباء العربية ال�سورية »�سانا« وكالة االأ  -2

WWW.SANA.ORG.

�سبكة املعلومات العربية املحيط  -3

WWW.MOHEET.COM.

موقع ن�سيج  -4

WWW.NASEEJ.COM.

و�سط وكالة اأنباء ال�رشق االأ  -�

 WWW.MENA.ORG.EG.

موقع البوابة  -�

WWW.ALBAWABA.COM.

نباء وكالة املغرب العربي لالأ  -�

WWW.MAP.CO.MA.

موقع القناة   -�

WWW.ALQANAT.COM.

موقع العرب اأونالين   -9

WW.ARABONLINE.CO.

نباء التون�سية 10- وكالة االأ

WWW.AKHBAR.TN.

نباء الكويتية »كونا« 11- وكالة االأ

 WWW.KUNA.NET.

¥µ
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عر�س وتقدمي : حممد �سليمان ح�سن
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�شدر حديثاً، عن وزارة الثقافة ال�شورية، الهيئة العامة ال�شورية للكتاب، 

من  الكتاب  وامل�شيحية«.  اليونانية  الفل�شفة  يف  »احلب  عنوان:  كتاب حتت 

»اأحمد  الباحث  له  قدم  مقد�شي«.  »اأنطون  الراحل  املفكر  الباحث  تاأليف 

حيدر«، وقام مبراجعته الدكتور »علي القيم«.يقع الكتاب يف /279/ �شفحة 

من القطع الكبري. نقدم عر�شاً له مبا يت�شق واملعطيات املعرفية للكتاب.

❁    ❁    ❁

احلب يف الفل�سفة

 اليونانية وامل�سيحية

باحث  من �سورية. ❁

˜

❁❁

عر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سنعر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن
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يف  القيم  علي  الدكتور  كتب  مقدمة: 

املحا�رسات  ه��ذه  ق��ائ��اًل:  للكتاب،  تقدميه 

الفل�شفة  يف  »احل����ب  ع��ن��وان  حت��م��ل  ال��ت��ي 

القدي�س  أف��الط��ون-  –ا واليونانية  امل�شيحية 

املت�شوفة«،  كويني،  االأ اأر�شطو،  اأوغ�شطني، 

مقد�شي،  اأنطون  املفكر  �شتاذ  االأ يلقيها  كان 

–ج��ام��ع��ة  الفل�شفة  ق�����ش��م  يف  ط��الب��ه  ع��ل��ى 

دم�شق- يف اخلم�شينيات من القرن املا�شي، 

أو كتاب.. ويف حديث  ومل يجمعها يف اإ�شدار ا

�شتاذ اأحمد حيدر،  مع الفيل�شوف الراحل االأ

�شلي ملحا�رسات  االأ الن�س  لديه  باأن  اأفادين 

اليونانية  الفل�شفة  يف  احل��ب  ع��ن  ���ش��ت��اذ  االأ

الفل�شفة  يف  فكره  متثل  وه��ي  وامل�شيحية، 

ال�شخ�شانية.. وهذا الن�س ما زال حمتفظاً 

يف  »املقد�شي«  اخلا�شة..  واأ�شالته  بقيمته 

اأفكاره  يف  متجدداً  ن��راه  املحا�رسات،  ه��ذه 

آف���اق���ه، يف م��و���ش��وع  آرائ������ه وط��روح��ات��ه وا وا

عنوانه: ميتافيزيقا احلب وفل�شفته.

❁    ❁    ❁

مت��ه��ي��د ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ن�����س: ي��ق��ول 

»اأحمد  الراحل  ال�شوري  والفيل�شوف  املفكر 

حيدر« يف مداخلته للكتاب: هذه املحا�رسات 

�شا�شي: الفكر  اأنطون مقد�شي االأ متثل فكر 

وهي  ال�شخ�شانية.  الفل�شفة  أو  ا ال�شخ�شاين 

فل�شفة �شائعة يف ع�رسنا تلتقي مع الوجودية 

واملارك�شية. ولدت يف ح�شن الدين، وتطورت 

نحو العلمانية، واأ�شبحت فل�شفة م�شتقلة عن 

فهي  ن�شان،  لالإ ن�شان  االإ حمبة  هي  الدين.. 

اإنها علو الفرد على  عالقة الذات بالذات. 

خر، فاحلب  ذاته، وانفتاحه وتوجهه نحو االآ

حوار بني ذاتني. ولكن امل�شيحية تقوم على 

لهي،  االإ البعد  اآخ��ر، فهي تتحرك على  علو 

املحبة  ل���ه���ي.  –االإ ن�����ش��اين  االإ أو  ا ن�����ش��اين  االإ

امل�شيحية تتحرك على بعد عمودي. هو بعد 

ن�شان  التعايل نحو اهلل. فاحلوار بني اهلل واالإ

هو حوار بني مرتبتني من مراتب الوجود.

❁    ❁    ❁

ل���ق���د ظ�����ّل ال�����ش��خ�����س يف احل�������ش���ارة 

بامليتولوجيا وحتمية القدر  اليونانية ملحقاً 

يف  اإاّل  الن�شج  م�شتوى  يبلغ  ومل  الالمعقولة 

احلقيقي  امل�شيحي  ال�شخ�شانية..  دي��ان  االأ

يثق يف  وال���ذي  اهلل،  اإىل  اإمي��ان��ه  ينقله  م��ن 

ف�شل اهلل، حتى لو مل يكن لديه اليقني باأنه 

من الناجني.. اإن منطق املحبة مفارق ملنطق 

العامل ومناق�س له، وهذا ما يتجلى يف جتربة 

ميان. املحبة امل�شيحية منوطة بال�شخ�س  االإ



3�2

احلب يف الفل�سفة اليونانية وامل�سيحية

ول   2008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

عن  غائباً  اأ�شبح  ال��ذي  ن�شاين  –االإ ل��ه��ي  االإ

مع  عالقة  يف  ال�شخ�س  ن�شان  فاالإ ع�رسنا. 

خ��ري��ن وم��ع امل��ت��ع��ايل.. وه��ذه  نف�شه وم��ع االآ

ميان يف النف�س  العالقات هي التي توؤ�ش�س االإ

الب�رسية. ومع ال�شخ�س ظهر منط جديد من 

خالله  نرى  ال��ذي  خر  لالآ ال�شميمي  احلب 

خر. الذات العميقة لالآ

والبد لنا اأخرياً من الت�شاوؤل حول ق�شد 

هذا  اختيار  م��ن  مقد�شي  أن��ط��ون  ا ���ش��ت��اذ  االأ

املو�شوع بالذات: احلب يف الفل�شفة اليونانية 

مقد�شي  أن��ط��ون  ا ك��ان  امل�شيحية.  والفل�شفة 

ال��ذات��ي��ة ه��ي مقيا�س  ب��ني  ال��ع��الق��ات  يعترب 

احل�شارة  جوهر  اأن  يعني  وهذا  احل�شارة، 

عا�س  قد  مقد�شي  اأنطون  اإن  اأخالقي.  هو 

ع�رسه وعانى م�شكالته ويف مقدمتها: بوؤ�شه 

اأنطون مقد�شي يراهن على  العدمي. ولكن 

ن�شان  االإ ت�شخ�شن  التي  احلب  ميتافيزيقيا 

–ت�شاعده على االنفتاح. وهكذا يكون رهان 

أو  ا احلب  ميتافيزيقا  على  مقد�شي  اأنطون 

فاحلب  را�شخ،  أ�شا�س  ا على  قائماً  فل�شفته، 

ن�شان  اإذا كان لالإ اأن يقهر العدمية  )ينبغي( 

م�شتقبل.

����س���ا����س���ي���ة ل��ل��ف��ل�����س��ف��ة  اخل�������س���ائ�������س الأ

اليونانية..

 )Cosmos( ال��ي��ون��ان��ي��ني  ع��ن��د  ال��ع��امل 

ومن  ككل.  الوجود  أو  ا الوجود  جمموع  فهو 

أنه خالد وثابت، قائم  �شا�شية ا خ�شائ�شه االأ

بذاته، مغلق على نف�شه، مكثف بذاته، وهو 

ن��ف�����س.  ن�����ش��ان وامل���ادة واالأ ل��ه��ة واالإ ي�شمل االآ

اليوناين معقول، ولذا كان  العقل  والعامل يف 

اليونانية يف جملتها اجتاهاً  اجتاه الفل�شفة 

عقلياً، ماهوياً.

بالن�شبة  ال��وج��ود  ق��وام  اأن  ذل��ك  ومعنى 

العنا�رس  من  هو جمموعة  اليونانية  للعقلية 

باأن  اليونانيون  ويعترب  )املاهيات(.  الثابتة 

جمموعة  اإال  لي�س   )Existence( الوجود 

على  ت��ط��راأ  ال��ت��ي   )axident( ع���را����س  االأ

املاهية.

ال يوجد �شيء اأدل على العقلية اليونانية 

أر�شطو لي�س �شخ�شاً  له. فاإله ا من ت�شورها لالإ

وال خالقاً للعامل، ولكنه النقطة التي ي�شتقطب 

لهة عند اليونانيني خا�شعة  حولها العامل. واالآ

معنى  ال��ي��ون��ان��ي��ون  ي��ع��رف  مل  اإذا  للم�شري. 

اهلل  تعايل   )Transcendence( التعايل 

عن العامل.
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لليونانيني  بالن�شبة  ن�شان  االإ هدف  كان 

هو اإدراك الكمال وبالتايل حتقيقه.

كلهم،  لليونانيني  بالن�شبة  الفل�شفة  اإن 

علم اأو هي العلم. وال يخرج تعريف اأر�شطو 

عن ذلك )الفل�شفة هي علم الوجود مبا هو 

موجود(. واأفالطون ي�شتعمل كلمة علم بدالً 

من كلمة فل�شفة. واحلكمة )الفل�شفة= حب 

احلكمة: �شوفية(.

الفل�سفة امل�سيحية وعالقتها بالفل�سفة 

اليونانية.

وبالتايل:  م�شيحية،  فل�شفة  توجد  ه��ل 

جابة عن هذا ال�شوؤال البد  فل�شفة دينية؟ لالإ

من التمييز بني الدين والفل�شفة.

يف �شوؤالنا: ما هي الفل�شفة؟ نح�شل على 

تعريفات ثالث هي:

ال��ف��ل�����ش��ف��ة ك��ع��ل��م وه�����و م��و���ش��وع   -1

اأر�شطو.

الوجود  نظر يف  كوجهة  والفل�شفة   -2

وهو مو�شوع فال�شفة القرن /20-19/.

ال��وج��ود  مل�شكلة  ك��ح��ل  والفل�شفة   -3

الدين  يف  عنه  يعربون  ما  وه��ذا  ن�شاين.  االإ

بكلمة )اخلال�س(.

ال��دي��ن؟ فيتجلى من خالل  أم��ا ما هو  ا  

أنه: ا

ن�شان  االإ عالقة  حتديد  يف  حماولة   -1

باملطلق.

2- وهو طريقة يف اخلال�س

3- وهو نظرة يف الوجود.

دينية  فل�شفة  بوجود  قولنا  فاإن  وبالتايل 

حم�س خالف. فمنذ اأن ف�شل الفكر الغربي 

فل�شفة  للدين  يعد  مل  والفل�شفة،  الدين  بني 

وروب��ي��ة  االأ الفل�شفة  وظ��لّ��ت  فل�شفة.  ه��و  أو  ا

الف�شل  اأمينة على هذا  احلديثة واملعا�رسة 

الذي ميتد بجذوره اإىل الفل�شفة اليونانية.

اأدخلتها  التي  باملو�شوعات  يتعلق  فيما 

يف:  متحورت  فقد  الفل�شفة  على  امل�شيحية 
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ومازالت  باهلل،  ن�شان  االإ له، عالقة  االإ فكرة 

ن. قائمة حتى االآ

املحبة ودورها يف الفل�سفة.

درا�شة  ت�شتهدف  امليتافيزياء  درا�شة  اإن 

�شول. فهي علم )البدء  أو االأ وىل ا املبادئ االأ

Originel(. وبالتايل، فاإن الفل�شفة حماولة 

ن�شانية  وىل للطبيعة االإ �ش�س االأ يف اإدراك االأ

معاين  من  اأ�شيل  معنى  فاملحبة  وللوجود. 

كعملية  درا���ش��ت��ه��ا  يعني  ال  وه���ذا  ال��وج��ود. 

نف�شية – بل كمعنى اأ�شيل يغذي الظاهرات 

ول. النف�شية ويوحدها ويعطيها معناها االأ

�شتاذ )نيجرن( يف املحبة عاماًل  يرى االأ

غريقي وامل�شيحي. كما  أ�شا�شياً يف الفكرين االإ ا

التمييز  ���رسورة  )مولندروف(  �شتاذ  االأ يرى 

 Eros بني معنى املحبة يف الفل�شفة اليونانية

ويف الفل�شفة امل�شيحية Agape. ومع ذلك 

مبثابة  كانت  امل�شيحية  اأن  )نيت�شه(:  ي��رى 

حتويل وت�شعيد لكل القيم القدمية.

معنى احلب عند اأفالطون..

من  أف��الط��ون  ا عند  احل��ب  مفهوم  ينزح 

�شطورة لديه.  جدل العالقة بني الفل�شفة واالأ

احلب(  )اإل��ه  أ�شطورة  ا يف  ت�شاهده  ما  وه��و 

وال��ت��ي  ورف���ي���ة،  االأ ال��دي��ان��ة  يف  امل�شتخدمة 

اأفالطون يف حوارية عن احلب  ا�شتخدمها 

العرافة  ل�شان  على  وال��ف��ي��در(  )امل��اأدب��ة  يف 

)زعرو�س(  أ�شطورة  ا لعبت  كما  )ديوتيمه(. 

وهو )ديونيزو�س( يف ديانة اأورفيه دوراً هاماً 

أ�شطورة اإله احلب عند اأفالطون.  يف اأ�شل ا

النف�س  تطهري  ورفية  االأ الديانة  غاية  وك��ان 

ل���ه ع��ن طريق  م��ن احل�����س وت��وح��ي��ده��ا ب���االإ

من  االنتقال  اإرادة  هو  واحل��ب  االجن���ذاب. 

على. دنى اإىل املالأ االأ العامل االأ

عندما يتكلم اأفالطون عن احلب يطلق 

لهي، وهي كلمة م�شتعارة  عليه ا�شم اجلنون االإ

أ�شطورة احلب  من قامو�س ال�شوفية. وتعترب ا

أ�شاطري اأفالطون. وما يجعل  هي حمور كل ا

عامل املعقول ينت�رس على عامل املح�شو�س عند 

ن�شان  االإ الكائن يف  اإله احلب  اأفالطون هو 

التي ترقى  القوة  ن�شان  والذي يهب لهذا االإ

ي�شميه باجلنون  لهة وهو ما  االآ اإىل م�شاف 

فاإله احلب هو عامل االهتداء من  لهي.  االإ

النف�س  نزعة  وه��و  املعقول،  اإىل  املح�شو�س 

احلب  اإله  فاإن  وبالتايل  على.  االأ العامل  نحو 

مع  الدين  يتحد  الو�شيلة  وبهذه  =لوغو�س(. 

فالطوين. الفل�شفة يف التفكري االأ

نظرية احلب يف املاأدبة..

املاأدبة كما فهمها اليونانيون نوع خا�س 
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أ���ش��ب��ه بعيد دي��ن��ي وم��دين  م��ن االج��ت��م��اع. ا

وثقايف. كتبها اأفالطون اأواخر القرن الرابع 

وك��ان  �شقراط.  فيها  وا���ش��رتك  امل��ي��الد  قبل 

أت��ب��اع  أ����س االج��ت��م��اع )ف���ي���در( وه���و م��ن ا ي���را

م��اأدب��ة  تق�شيم  م��ك��ان  وب��االإ ال�شف�شطائيني. 

ول  اأفالطون اإىل مقدمة وق�شمني: الق�شم اأالأ

نظر  وج��ه��ة  وال���ث���اين  خ��ط��ب،   /5/ ي�شمل 

�شقراط.

معجب  وه��و  لفيدر:  وىل  االأ اخلطبة  يف 

بال�شف�شطائيني وقد تتلمذ عليهم احلب يف 

أنه ي�شغل  وىل ا نظره: اإله يتمتع ب�شفتني: االأ

أنه يعطي  ا لهة، والثانية  مكانة عالية بني االآ

ملن يكرمه نبالة عالية.

عامل  وهو  )لبوازنيا�س(  الثانية  اخلطبة 

من  نوعني  بني  مييز  اجتماعي.  م�شلح  اأو 

احلب اأو اجلمال: اجلمال العلوي واجلمال 

ر�شي. االأ

وميثل  ري��ك��زمي��اك(  )الأ الثالثة  اخلطبة 

وج��ه��ة نظر ال��ط��ب. ومي��ي��ز ب��ني ن��وع��ني من 

ر�شي، ثم يقول باأن هذا  احلب )العلوي واالأ

التمييز ينطبق على اجل�شد كما على النف�س، 

وعلى كل املوجودات.

من  وهو  ري�شتوفان(  )الأ الرابعة  اخلطبة 

حول  فكرته  تتمحور  �شقراط.  اأع���داء  أل��د  ا

احلب يف التايل:

ن�شان. 1- احلب �رّس م�شري االإ

2- احل�����ب ه����و ال����وح����دة ال���ت���ام���ة م��ع 

املحبوب.

ن�����ش��ان  3- احل���ب ه���و ال����ذي ي��رب��ط االإ

لهة. باالآ

غاتون( وهو �شاحب  ة )الأ اخلطبة اخلام�ش

نه  لهة الأ أ�شعد االآ ا الدعوة. واحلب يف نظره 

اأ�شغرهم �شناً، وميتاز باأربع ف�شائل: العدالة 

واالعتدال وال�شجاعة واحلكمة. 

امل��اأدب��ة خم�ش�س  م��ن  ال��ث��اين  الق�شم  يف 

تتبدى يف  والتي  �شقراط يف احلب  لنظرية 

التايل:

اجلمال،  على  حا�شاًل  لي�س  احل��ب   -1

كل  على  حا�شل  اإل��ه  وه��و  بجميل،  لي�س  أو  ا

ال�شفات كاخلري واجلمال.

أت���ب���اع وخ����دام  2- احل����ب دائ���م���اً م���ن ا

اأفروديت )اإلهة اجلمال(.

اإن احل��ب ه��و اال���ش��رتاك يف ماهية   -3

اجلمال.

)حب  ب��ال��ذات  الفل�شفة  ه��و  احل��ب   -4

احلكمة(.
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5- احل���ب ط��ري��ق ل��ل�����ش��ع��ادة وخ��ل��ق يف 

اجلمال وخلود للنف�س.

معرفة  اإىل  امل���وؤدي���ة  ال��ط��رق  تكمن   -6

من  االنتقال  اجلمالية،  الرتبية  يف:  احل��ب 

االنتقال  النف�س،  جمال  اإىل  اجل�شم  جمال 

اإىل العلم، حد�س اجلمال املطلق.

احلب واجلمال يف الفيدر..

كتب اأفالطون )الفيدر( حوايل /406ق.

م/. بعد )املاأدبة( وبالتايل فهي تكملها. تكمل 

حتليل احلب، ثم تنتقل اإىل اجلمال فتحلله، 

خ��ر  االآ العامل  يف  النف�س  م�شري  لنا  تبني  ثم 

اإذ تتحد باجلمال. املو�شوعات التي يثريها 

واجلمال،  احلب  هي:  الفيدر  يف  اأفالطون 

م�شري  والديالكتيك،  ال�شف�شطائية  الطريقة 

النف�س ومعنى خلودها �شنقف يف هذا العر�س 

احلب  وه��و:  اأال  فقط،  ول  االأ الق�شم  عند 

واجلمال.

يتميز خطاب )ليزيا�س( يف هذه املحاورة 

فهو  ولذا  الهوى جنون عار�س،  اإن  بالتايل: 

الغرية،  الهوى  ق��وام  واحل��ري��ة.  العقل  ي�شل 

والغرية ت�شوه �شمعة املحبوب وتعر�شه لنقد 

اإىل  اإال  ينتبه  ال  ال��ه��وى  و�شاحب  املجتمع. 

فيعنيه يف  ال��ه��وى  نقد  ال��ذي  أم��ا  ا اجل�شد. 

املحبوب الف�شائل واملزايا االأخالقية.

احلوارية:  ه��ذه  يف  فيقول  �شقراط  أم��ا  ا

احلب رغبة. وهنا مييز �شقراط بني نوعني 

من الرغبة: الرغبة الغريزية التي ت�شعى وراء 

ح�شن وهي  اللذة وتهمل العقل، والرغبة يف االأ

معقولة. وبالفعل يقول �شقراط: الهوى يذل 

عن  ويبعده  لرغباته،  يخ�شعه  كي  املحبوب 

التمارين الريا�شية حتى يفقده قوة اجل�شم، 

خرين حتى ال ي�شتفيد  ثم يحول بينه وبني االآ

من معا�رستهم.

يتناول  )ال��ف��ي��در(  م��ن  ال��ث��اين  الق�شم  يف 

اأفالطون التحليل النف�شي والفل�شفي للحب 

أن��واع  ا بني  بالتمييز  كالمه  أ  ويبدا واجلمال. 

أن��واع  ا ك��ل  كانت  ل��و  �شقراط:  يقول  ال��ه��وى. 

)اجلنون( �شيئة لكان احلق بجانب )ليزيا�س(. 

أو الهوى:  أن��واع من اجلنون ا ا أربعة  ثم يعدد ا

النبوة والت�شوف وال�شعر واحلب.

بجنون  �شبيه  احل���ب  ج��ن��ون  اأن  وي����رى 

ي���رى اجل��م��ال  اإذ  ال��ف��ي��ل�����ش��وف. ف��ال��ع��ا���ش��ق 

اجل��م��ال،  معنى  اإىل  ينتقل  فهو  ر����ش���ي،  االأ

باأن  ذاك  اإذ  وي�شعر  املطلق.  اجلمال  يتذكر 

بهدفه،  املبا�رس  االت�����ش��ال  ع��ن  مينعه  بدنه 

فتثور نف�شه، وي�شيبه ما ي�شبه اجلنون. اإنه 
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كالطائر ال�شجني، عيناه يف ال�شماء ورجاله 

يف القيد.

ل��ل��ج��م��ال م��ي��زة خا�شة  وال�����ذي ي��ع��ط��ي 

أن للجمال بهاًء خا�شاً  بالن�شبة لبقية املثل: ا

ال��ع��امل.  ه��ذا  ال�����ش��ور اجلميلة يف  ب��ه  يطبع 

على  ي�شهل  البهاء  وه��ذا  املثل.  بقية  بعك�س 

اإىل  املح�شو�س  العامل  من  االنتقال  ن�شان  االإ

العامل املعقول.

نظرية اأر�سطو يف احلب..

احلب )EROS( هو قوة ال�شوق املنبثة 

العامل يف اجتاه  والتي حترك هذا  العامل  يف 

التام للحب. وكما  له هو التحقق  له، واالإ االإ

اأن املحب يجذب املحبوب، فكذلك ال�شورة 

ال��ت��ام��ة )اهلل( جت���ذب امل���وج���ودات. و���ش��وق 

املوجودات هو احلب.

ن�شاين  اهتم اأر�شطو باحلب عند الفرد االإ

خ�����الق وذل���ك حت��ت ا�شم  يف ك��ت��اب��ه ع��ن االأ

اإن  ي��ل��ي:  م��ا  ال�����ش��داق��ة وخ��ال���ش��ة نظريته 

للعالقة  �شا�شي  االأ النموذج  ه��ي  ال�شداقة 

ن هذه الكلمة يف اللغة  بني �شخ�شني، ذلك الأ

أ�شا�س  وا املتبادل.  التجاذب  تفيد  اليونانية 

أر�شطو هو حب املرء لنف�شه،  ال�شداقة عند ا

اأن تكون  نانية  نانية. فكيف ميكن لالأ اأي االأ

يفرت�س  فاحلب  احل��ب؟  نقي�س  وه��ي  حباً 

نانية عك�س  العطف والغريية والت�شحية، واالأ

ذلك.

ن�شان ال�شالح ينزع  اأر�شطو: اإن االإ يقول 

نحو كل ما هو خري بالن�شبة للعن�رس العقلي 

وي��ق��ول  نف�شه.  م��ن  ال�شميم  ي��وؤل��ف  ال���ذي 

ن�شان ال�شالح يف حالة ان�شجام  أي�شاً: اإن االإ ا

مع نف�شه.

اأن  ال��ك��الم  ه��ذا  بنتيجة  الطبيعي  وم��ن 

هو  حقيقياً،  حباً  لنف�شه  امل��رء  ح��ب  يكون 

ن �شميم النف�س  بذات الوقت حبه للغري، طاملا اأ

والغريية  نانية  االأ اإن  �شخ�شي.  ال  اأو  عقلي 

من ع��امل الفردية واحل��ب �شيء غري ف��ردي. 

أي�شاً، اأن اأر�شطو قد جتاوز حدود  اإذن نرى ا

أو اخلالد عنده لي�س  لهي ا الفردية، فال�شيء االإ

أو املو�شوعي. واحلب  الفردي ولكن العقلي ا

كاملاهية �شيء مو�شوعي.

ن�ساد.. املحبة يف ن�سيد الأ

يعترب  امل�شيحي  ال��ف��ك��ر  اأن  امل��ع��ل��وم  م��ن 

ال��ك��ت��اب امل��ق��د���س )ال��ت��وراة(ك��م�����ش��در من 

احلب  معنى  اأخذ  وقد  �شا�شية.  االأ م�شادره 

نا�شيد،  أ�شكاله يف �شفر ن�شيد االأ أ�شمى ا اأدق وا

ك��اأداة  تبناه  امل�شيحي  الت�شوف  اأن  لدرجة 
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لهي. تعبري عن احلب االإ

ن�شيد،  يف �شفر الن�شيد، احلب هو حقاً 

النف�س، ووجد يوحد بني ذاتني  توجه نف�س 

خلقهما اهلل على �شورته ومثاله، واأعد كاًل 

خر. واحلب يف الن�شيد روح احلرة  منهما لالآ

االجتماعي  للوجود  وب�شط  واالجتماعية، 

والن�شيد ه��و ح���وار بني  ل��ه��ي.  االإ ب��ال��وج��ود 

الوجد  ه��ذا  ق��وام��ه  دائ���م  ح���وار  �شخ�شني، 

ال�رسمدي الذي يجمع من م�شريين م�شرياً 

واحداً.

نالحظ  للن�شيد  اخل��ارج��ي  البنيان  يف 

خط الق�شايا التالية:

عن  أن��ا���ش��ي��د  ا جمموعة  ه��و  الن�شيد   -1

أن��ا���ش��ي��د �شعبية  ال����زواج واحل���ب واجل��م��ال ا

اإىل  ون�شبها  جمهول  موؤلف  وهذبها  جمعها 

امللك �شليمان.

2- الن�شيد هو حوار بني زوج هو �شليمان 

وه��ذا  ال�شالمية.  الفتاة  ه��ي  وزوج���ة  امللك 

احلوار هو دليل على عالقة حب قوية تنقل 

لهي. ن�شاين اإىل االإ ن�شان من احلب االإ االإ

3- الن�شيد هو حوار روائي اأو م�رسحية.

�شفراً  لي�س  الن�شيد  يف اجلمال واحلب، 

فل�شفياً بل هو ق�شيدة كل كلمة منها اأغنية 

للحب واجلمال. اإن اأول ما ي�شرتعي االنتباه 

�شيء  ه��و  اجل��م��ال  اأن  اأوالً  ه��و  الن�شيد  يف 

وبالنف�س،  احل��وا���س  بكل  ب��ه  تتمتع  واق��ع��ي 

اإن اجلمال  ث��م  ك��ك��ل.  ن�����ش��ان  االإ ب��ه  ويتمتع 

و�شيلة للحب، وهو واحلب �شيء واحد.

ونارونور  قوة  ال�شاميني  نظر  احلب يف 

كما يقول موؤلف الن�شيد. ومن هذه العبارة 

نقدر اأن نعرف معنى احلب عند ال�شاميني 

القدماء:

1- املحبة قوة اإلهية توحد بني القلوب.

2- احلب والغرية �شيء واحد.

ن�شان معنى اجلمال اإال مع  ال يدرك االإ

احلب كرابطة اإلهية.

وىل  4- احلب هو الرجوع اإىل العفوية االأ

اإىل الطهارة.

والن�شيد �شفر رمزي، له ظاهر وباطن. 

احلب  ع��ن  ال�شامية  ال�شعوب  ع��ربت  وق��د 

امل�شتغرقة  بالواقعية  أ  يبدا لهي. فالن�شيد  االإ

لهي. ويرقى حتى يحلق اإىل اآفاق احلب االإ

املعنى امل�سيحي للمحبة..

املعنى  ه��و  امل�شيحية  يف  املحبة  معنى 
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امل�شيحية  املذاهب  تالقي  نقطة  هو  ول.  االأ

أنواعها. الفكر امل�شيحي  كلها على اختالف ا

حطم احلدود )كونوا كاملني كاأبيكم ال�شماوي 

�رسار(.  خيار واالأ الذي ي�رسق ب�شم�شه على االأ

أنه  والواقع لو دققنا يف معنى املحبة لوجدنا ا

يت�شمن العنا�رس التالية:

1- حمبة اهلل لنف�شه: يف الفكر امل�شيحي 

ن�شان  له حمبة، فهو يحب نف�شه ويحب االإ االإ

والعامل، وحمبته كلها حنان ورحمة.

ن�شان حرية،  له: االإ ن�شان لالإ 2- حمبة االإ

كل  عن  تنف�شل  اأن  باإمكانها  احلرية  وه��ذه 

يرى  )كما  ذات��ه  اهلل  حتى  تقاوم  واأن  �شيء 

ول��ذا  نعمته.  نرف�س  اأن  اأي  أوغ�����ش��ط��ني(.  ا

ن�شان هلل هو نزعة مرفوقة بحرية  فحب االإ

مطلقة.

له  خرين ولذاته: االإ ن�شان لالآ 3- حمبة االإ

منف�شل  ال��وق��ت  وب���ذات  ن�����ش��ان  ب��االإ مت�شل 

عنه.

أو في�شاً من  فامل�شيحية تعترب اهلل حمبة، ا

املحبة ال ين�شب.

احلب عند اأفلوطني..

اإن اأول ما ي�شرتعي انتباهنا عند اأفلوطني 

أ الوجود عنده واحد، ويطلق عليه  هو اأن مبدا

له يفي�س على العامل اأو  ا�شم )الواحد(. فاالإ

تفي�س عنه املوجودات. فاأفلوطني يقف بني 

رغبة  عنده  فاحلب  وامل�شيحية.  أف��الط��ون  ا

دن��ى التي تهيب به نحو  أو نزعة االأ ا و�شوق، 

والتي  النف�س  كاملة يف  النزعة  أو  ا االرتقاء، 

�شلي.  االأ اإىل موطنها  تعود  كي  دوماً  حتثها 

ال�شاد�شة:  الت�شاعية  يف  يقول  املعنى  وبهذا 

»الواحد جدير باأن يحب، وهو يحب ذاته اإذ 

اأن يكون جمياًل بذاته ويف ذاته«.  ال ميكنه 

فهو على حد  اأن اهلل حب.  اأفلوطني  يعترب 

ومع�شوق.  وعا�شق  ع�شق  �شينا(:  )ابن  تعبري 

فالواحد اإذن مكتف بذاته وم�شتقل بوجوده 

عن كل وجود.

اأن ع��امل��ن��ا ح�����ش��ل من  أف��ل��وط��ني  ا ي���رى 

ترا�شي النف�س الكلية. والنف�س الكلية في�س 

مق�شوداً.  في�شاً  لي�س  ولكنه  ال��واح��د،  من 

ن�شانية  االإ النف�س  اأعماق  اأن  يرى  فاأفلوطني 

هو  ع��ن��ده  فال�شعود  اإل��ه��ي��اً.  ط��اب��ع��اً  حتمل 

اإىل  واالرتقاء  املح�شو�س  العامل  عن  االبتعاد 

لهي  عامل الروح حيث ترى النف�س اجلمال االإ

يف ذاتها. اإن نهاية املطاف عند اأفلوطني هو 

لهية ووحدة الوجود.  ا�شتغراق يف الذات االإ

�شوفية  اأفلوطني  فل�شفة  اإن  اآخ��ر  وبتعبري 
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الوجود  حالة  املت�شوفة  ي�شميه  مبا  تنتهي 

واالنخطاف والذي ميكن النف�س من االحتاد 

أنها من طبيعة اإلهية. له هو ا باالإ

احلب يف الغنو�سية..

املعرفة،  معناها  يونانية  كلمة  )غنو�س( 

وت�شري يف لغة اأ�شحاب املذهب الغنو�شي اإىل: 

الوجود.  ب�رس  االت�شال  ال�رس،  عن  الك�شف 

لوهة  االأ مرتبة  اإىل  ن�شان  باالإ ترقى  وجتربة 

وال��ذات  ي�شبح  اإذ  وي��ع��رف،  مبا�رسة  ف��ريى 

الغنو�شي  فاملذهب  واح���داً.  �شيئاً  لهية  االإ

�شل �رسب من �رسوب الت�شوف. ويظهر  باالأ

أنه  ا رج��ح  الغنو�شي ق��دمي. واالأ ب��اأن املذهب 

ول قبل امليالد، وقد تطور  ن�شاأ يف القرن االأ

فيها.  أث���ر  وا ذاك  اإذ  ال��ن��زع��ات  بكل  أث��ر  ف��ت��ا

للميالد يف كل  الثاين  القرن  انت�رس يف  وقد 

أتباعه  مرباطورية الرومانية. وكان ا اأجزاء االإ

ي�شكلون جمعيات غالباً ما تاأخذ طابعاً �رسياً. 

والواقع اإن الغنو�شية لي�شت مذهباً واحداً. 

اأهمها:  عديدة  بها  أث��رت  ت��ا التي  وامل��ذاه��ب 

ورفية، الفل�شفة اليونانية،  املانوية، الديانة االأ

جنيل، جمموع الديانات ال�رسقية.  التوراة، االإ

أين ينتهي  فهي مزيج خرايف عجيب ال نعلم ا

أ العقل. أين يبدا فيه اخليال، وا

ال��ذي  ال��ع��امل  ه��ذا  اأن  الغنو�شيني  ي��رى 

الوجود،  لطبيعة  خمالف  مزيج  فيه  نعي�س 

وهو مركب من عنا�رس مادية وروحية، من 

نور وظالم. فالعامل الذي نعي�س فيه عامل بوؤ�س 

وب�شاعة، عامل ملوث.

�شاعدة  احل��رك��ة  الغنو�شي  امل��ذه��ب  يف 

كانت اأم هابطة غري مق�شودة، بل هي حركة 

كونية قوامها امل�شري. فهبوط امل�شيح عندهم 

من  متكن  اإذ  ل���ه  االإ حققه  انت�شار  مبثابة 

ن�شان،  اجتياز درجات الوجود واالت�شال باالإ

ن�شان حتى يخل�شه من �شجن  خذ بيد االإ اأي االأ

املادة. امل�شيح يلعب يف املذهب الغنو�شي دور 

اجلمال احل�شي. ويرى كثريون من اأ�شحاب 

أر�شل كثريين مثل  له ا املذهب الغنو�شي اأن االإ

امل�شيح، لكنهم مل ي�شتطيعوا اجتياز العقبات 

ر�شي. التي تف�شل بني عامل الروح والعامل االأ

يق�شم اأ�شحاب املذهب الغنو�شي الوجود 

له ومملكة النف�س  اإىل ثالث ممالك: مملكة االإ

دنى  له اإىل العامل االأ ومملكة العامل. وينظر االإ

هذا  وع��ن  ب��ه،  ويتحد  اإل��ي��ه  �شوقاً  فيلتهب 

خمت�رسة:  وبكلمة  ن�����ش��ان.  االإ يّنجم  االحت��اد 

ر�س هو )Agape( و�شوق  له اإىل االأ �شوق االإ

له هو )Erose( ولكن االثنني  ن�شان اإىل االإ االإ
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بالنتيجة من طبيعة واحدة.

دي�����ان ال�����رسي��ة ذات  وم���ن امل��ع��ل��وم اأن االأ

طبقات خا�شة تعرف با�شم طبقات العارفية 

هذا  على  وه��ي  املعرفة.  أدرك���وا  ا الذين  اأي 

�شا�س يق�شم الغنو�شيون النا�س اإىل زمرتني:  االأ

ن�شان اجل�شمي وت�شمل عامة النا�س.  زمرة االإ

الغنو�شيني  وت�شمل  الروحي  ن�شان  االإ وزمرة 

الذين اأدركوا املعرفة.

الغنو�شية دجمت معنى املحبة امل�شيحية 

يف  ن��ه  الأ يحب  له  فاالإ غريقي.  االإ املعنى  يف 

حمبته  يحتم  ن��ه  الأ ال  ن�شان،  كاالإ �شوق  حالة 

رحمة.

اإ�صدارات..

�سهرزاد املعا�رشة: �شمن من�شورات احتاد 

الكتاب العرب، �شدر كتاب للناقد والروائي 

»�شهرزاد  بعنوان  �شليمان«  »نبيل  امل��ع��روف 

الن�شو�س  اإ�شاءة لبع�س  الكتاب  املعا�رسة«. 

والق�شائد التي جتلت فيها �شهرزاد املعا�رسة 

لفوران  والعميقة  الطويلة  من خالل خربته 

هذا امل�شهد الروائي.

ال��ه��ي��ئ��ة العامة  وا���س��ن��ط��ن وال���ع���امل: ع��ن 

حتت  كتاب  حديثاً  �شدر  للكتاب،  ال�شورية 

القوى  مع�شلة  وال��ع��امل..  »وا�شنطن  عنوان: 

الباحثني  أل��ي��ف  ت��ا م��ن  ال��ك��ت��اب  ال��ع��ظ��م��ى«. 

الفرن�شيني: »بيري ها�شرن وجو�شتان فايي�س«. 

قام برتجمته اإىل اللغة العربية الدكتور قا�شم 

ال�شوء على قرارات  الكتاب  ي�شلط  مقداد. 

مريكية.  االأ اخلارجية  ال�شيا�شة  وم�شامني 

القطع  من  �شفحة   /230/ الكتاب يف  يقع 

الكبري.

احت��اد  ع��ن  ���ش��در  ال�سعرية:  جماليات 

الكتاب العرب للباحث الدكتور »خليل املو�شى« 

ال�شعرية«.  »جماليات  ع��ن��وان:  حتت  كتاب 

دبية عامة،  يقدم الكتاب منظومة النظرية االأ

وال�شعرية خا�شة عرب الع�شور. يقع الكتاب 

يف /290/ �شفحة من القطع الكبري.

قطاف العناقيد: عن دار ال�شاد بحلب، 

�شدر كتاب حتت عنوان »قطاف العناقيد«. 

»كرم  دي���ب  واالأ الباحث  تاأليف  من  الكتاب 

املقاالت  من  الكتاب جمموعة  ك��رم«.  ملحم 

بحاث والن�شو�س الق�ش�شية التي كتبها  واالأ

أوقات خمتلفة زمنياً. يقع الكتاب  املوؤلف يف ا
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يف /150/ �شفحة من القطع الكبري.

فل�سطني املتخيلة: �شدر عن دار الفكر 

»فا�شل  العراقي  الباحث  كتاب  دم�شق  يف 

املتخيلة  »فل�شطني  ع��ن��وان:  الربيعي«حتت 

أر����س ال��ت��وراة يف اليمن ال��ق��دمي«. يطرح  –ا

أنزلت التوراة  الكتاب ال�شوؤال التايل: هل حقاً ا

يف اأر�س اليمن؟

عن  حديثاً،  �شدر  املو�سيقية:  بجدية  االأ

�شل�شلة  �شمن  وال��ن�����رس  للطباعة  اإن��ان��ا  دار 

آث����اري����ة« ك��ت��اب حت���ت ع��ن��وان:  »درا�����ش����ات ا

يف  آالت��ه��ا  وا املو�شيقا  املو�شيقية:  بجدية  »االأ

ثرية«. الكتاب من تاأليف  �شوء املكت�شفات االأ

الدكتور »علي القيم«. يقع الكتاب يف /206/ 

ديبة  االأ تقول  الو�شط.  القطع  من  �شفحات 

الروائية غادة ال�شمان عن الكتاب: »اإنه كتاب 

نه يحكي ق�شتنا مع املو�شيقى،  مهم جداً، الأ

بدءاً باملجد الغابر ومروراً باحلا�رس، وحلماً 

مب�شتقبل مو�شيقي اأف�شل«.

¥µ
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�سوف  ال��رتاث واحل��داث��ة  ال�رشاع بني  اأن م�سكلة  ري��ب يف  ال 

ورمب��ا  معقواًل،  ح��اًل  لها  جن��د  حتى  ع��دي��دة،  �سنوات  ت�سغلنا 

اأ�سبحت امل�سكلة رقم واحد بالن�سبة للوطن العربي ودول العامل 

وهذه  والتنمّية..  واجل��وع  الفقر  م�ساكل  اإىل  اإ�سافة  الثالث، 

امل�سكلة مطروحة بقوة اأي�سًا على ح�سارات كثرية.. حيث اإن كل 

امل�شاحلة بني الرتاث واحلداثة؟!



ول   3�42008 العــــــدد 541 ت�شرين الأ

امل�ساحلة بني الرتاث واحلداثة؟!

خرية، م�سطرة  الثقافات العاملية املعروفة، وجدت نف�سها يف ال�سنوات االأ

ب�سكل اأو باأخر، لتحديد موقف معني من احلداثة الغربية التي فر�ست 

نف�سها على العامل كله..

حتديد موقف معني من احلداثة، يعني امتالك فهم دقيق ومعني 

�سريورتها  ونهج  املت�سارعة،  واحل�سارية  املجتمعية  التحوالت  حلركة 

معرفة  مّنا  يتطلب  وهذا  فيها،  الفاعلة  والعوامل  حيويتها  وطبيعة 

وبنظام  وم�ستقبلية،  راهنة  يراها-  –كما  ومب�ساحله  بالغري  عميقة 

اإزاء ما يهمنا من ق�سايا خمتلفة، وت�سحيح �سورة  تفكريه واأولوياته 

الغرب  اأم��ام  حقيقتها  على  واإظهارها  العربية،  واحل�سارة  الثقافة 

والعامل، واإزالة ما علق بها من ت�سوهات وحتريفات وجترميات، بهدف 

رباك والف�سل يف جمال التفاعل الدويل.. جتاوز م�سببات االإ

العامل قدميه وحديثه �سهد وي�سهد �رشاعات ثقافية وفكرية وعقائدية، 

فاإذا وجد تدفق ثقايف اأو اإعالمي وعلى اأكر من جهة، وعجزت الثقافة 

اأن  احتماالن:  فهناك  واال�ستيعاب،  املقاومة  عن  قليمية  االإ املحلية 

آلياتها، وتكيف نف�سها.. وكل  �سعف، اأو اأن تعّدل من ا تتفكك الثقافة االأ

ثقافة وفكر البد لها من مرجعّية، فالعقل الب�رشي ي�سعب عليه العمل 

�س�ض ي�ستند اإليها واإال ح�سل االنق�سام،  دون مرجعية متنحه �سيئًا من االأ

فكار اإىل جمرد اأحالم، وت�سبح  مة اإىل اأمم، حيث تتحول االأ وحتولت االأ

الثقافة جمرد كالم.. ويبداأ العد التنازيل للح�سارة، وتتحول اإىل ج�سد 
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ال روح فيه.

يف عامل اليوم، �سباق، بل �رشاع ثقايف وح�ساري وجتاري واقت�سادي 

و�سيا�سي، والذي يتطلع اإىل دور ح�ساري، ال بد له من دور علمي وتقني 

اخلطاب  اأ�سف،  وبكل  املعا�رش..  العامل  ق�سايا  كلمة يف  من  له  بد  وال 

���س��الم��ي، يف  الثقايف ال��ذي واك��ب م��ف��ردات ال��وط��ن العربي وال��ع��امل االإ

ال�سنوات املا�سية، غرق يف اأ�سلوب �سجايل، ومل يقدم وجهة نظر مقنعة 

يف كثري من ق�سايا الفكر والثقافة واحلداثة التي كانت جمال بحث 

و�سجال يف موؤمترات عاملية كثرية.

يف ع�رش العوملة والنظام العاملي اجلديد مّت دمج مفهوم احلداثة 

مبفهوم الغرب، وهذا الدمج قاد اإىل مفاهيم خاطئة، فمفهوم الغرب 

الغرب هي  ن حداثة  درا�سات علمية معمقة، الأ اإىل  يقود  اأن  ال ميكن 

وبالتايل  واالجتماعي،  والثقايف  وال�سيا�سي  االقت�سادي  تطوره  نتاج 

كاملجتمعات  اأخرى،  لفر�سها على جمتمعات  تلك احلداثة  فاقتبا�ض 

�سالمية، قاد ويقود بال�رشورة اإىل التغريب، ال اإىل التحديث  العربية واالإ

ال�سليمة هي نتاج تطور بنى  باأن احلداثة  البع�ض، علمًا  كما يتوهم 

اجتماعية وثقافية و�سيا�سية قادرة على ا�ستيعاب علوم الع�رش، من اأي 

م�سدر كان ولي�ض من الغرب وحده.

هناك من �سبقنا، من �سعوب العامل، بتحقيق امل�ساحلة بني الرتاث 

وال�سوؤال  وغريهما،  وال�سني  اليابان  يف  جتاربهم  وجنحت  واحلداثة، 
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الذي يطرح نف�سه، هل نقوم مبواجهة حداثة الغرب ، بنف�ض الطريقة 

الت�سابه واالخ��ت��الف؟! كيف ميكن  اأوج��ه  ب��ه؟! ما هي  التي واجهوها 

�ساءة جتربتنا، اأو للخروج من الورطة اأو  اأن ن�ستفيد من جتربتهم، الإ

زمة التي وقعنا فيها؟! االأ

آن وقت اخلروج  �سياء، واأعتقد اأنه قد ا يف الدرا�سات املقارنة تتو�سح االأ

من عنق القمقم، ونف�ض غبار الزمن..
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